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 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญาของภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปี 2555 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งของเกษตรกรที่มีสัญญากับไม่มี
สัญญา และลักษณะของการทําสัญญาซื้อขายกุ้ง ตลอดจนปัญหาการผลิตการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจและพัฒนาการการผลิตการตลาดกุ้งให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และเพื่อลดความ
เส่ียงต่างๆ ของการผลิตการตลาดในอุตสาหกรรมกุ้งไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และเกิดความยั่งยืน  
 จากการศึกษาของภาคกลางและภาคตะวันออก ในจังหวัด สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และ
ประจวบคีรีขันธ์ จํานวนเกษตรกรตัวอย่าง 23 ราย เกษตรกรที่มีสัญญา 4 ราย ไม่มีสัญญา 19 ราย พบว่าเกษตรกรที่มี
สัญญาเป็นเกษตรกรรายใหญ่  เนื่องจากต้องผลิตกุ้งให้ได้ปริมาณมากและใช้เงินทุนค่อนข้างสูง  ส่วนเกษตรกรรายเล็ก
สามารถทําสัญญาได้โดยเป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกรและให้สถาบันเกษตรกรดําเนินการให้  โดยมีต้นทุนและ
ผลตอบแทนดังนี้ ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่มีสัญญาเฉลี่ย 161,986 บาทต่อไร่ต่อรุ่น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน    
ผันแปรร้อยละ 95.44 ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าอาหารร้อยละ 53.34 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้า    
ร้อยละ 18.82 ค่าพันธุ์กุ้งร้อยละ 7.25 ค่าแรงงานร้อยละ 3.98 และค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินทุนร้อยละ 
3.11 เป็นต้นทุนคงที่ ร้อยละ 4.56 ของต้นทุนทั้งหมด ระยะเวลาเลี้ยง 106.50 วัน ได้กุ้งขนาด 58 ตัวต่อกิโลกรัม 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,240 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 136.89 บาทต่อกิโลกรัม ราคากุ้งที่ขายได้ 162.00 บาทต่อกิโลกรัม 
มีกําไรกิโลกรัมละ 25.72 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.79 ของต้นทุนทั้งหมด ขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีสัญญามีต้นทุน
รวมเฉลี่ย 153,917 บาทต่อไร่ต่อรุ่น เป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 95.22 ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยค่าอาหารกุ้ง 
ค่าไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าพันธุ์ ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50.90 19.97 8.70 3.78 ตามลําดับ เป็นต้นทุนคงที่
ร้อยละ 4.78 ของต้นทุนทั้งหมด ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 100.50 วัน ขนาดกุ้งเฉลี่ย 65 ตัวต่อกิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 
1,200 กิโลกรัม ต้นทุนเฉลี่ย 134.70 บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่ขายได้ 153.70 บาทต่อกิโลกรัม กําไร 19.00 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือคิดเป็นกําไรร้อยละ 14.10 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งได้กําไรต่ํากว่าแบบที่มีสัญญา เนื่องจากเกษตรกรที่มี
สัญญาทราบราคาที่จะขายได้และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้ตามที่กําหนดในสัญญา และมีการบริหาร
จัดการฟาร์มที่ดีทําให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่า  

สําหรับลักษณะตลาดกุ้งของภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีสัญญาพบว่ามี 4 ลักษณะ คือ 1. เกษตรกรทํา
สัญญากับผู้ประกอบการห้องเย็นแปรรูปเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดราคาคงที่ มีรายละเอียดลักษณะกุ้ง เวลาและ   
สถานที่ส่งมอบ และข้อตกลงต่างๆในสัญญา 2. เกษตรกรทําสัญญากับห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดกุ้งและราคาที่เป็นฐานไว้ พร้อมอัตราเพิ่มลดที่จะปรับราคาได้ก่อนที่จะส่งมอบ             
3. เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรทําสัญญากับผู้ประกอบการหรือห้องเย็น
รายละเอียดข้อตกลงกําหนดไว้ในสัญญาเช่นเดียวกับลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 4. เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบัน



เกษตรกร เช่น สหกรณ์ รายละเอียดของสัญญาเช่นเดียวกับลักษณะที่ 2 โดยที่สหกรณ์ทําสัญญากับผู้นําเข้า
ต่างประเทศเป็นสัญญาปีต่อปี เป็นลายลักษณ์อักษร ราคากุ้งเป็นราคาที่เกษตรกรคาดไว้ล่วงหน้าคิดค่าความเสี่ยงไว้
แล้ว ราคาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยคู่สัญญาจะมีการเจรจากันก่อนที่จะส่งมอบ กรณีผลิตกุ้งได้เกรด
คุณภาพ ผู้นําเข้าจะเพิ่มราคาให้เกษตรกรอีกระดับหนึ่ง ทําให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ  
            จากการศึกษาพบว่าการทําสัญญาในลักษณะที่กําหนดราคาไว้เป็นฐานลักษณะที่ 2 3 และ 4 ที่สามารถปรับ
ราคาขึ้นลงตามอัตราที่ตกลงกันและในระยะเวลาที่กําหนดเจรจาเรื่องราคา ทําให้ทั้งคู่สัญญาพอใจ ส่วนแบบที่ 1 มักจะ
ไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ของทั้ง 2 ฝ่าย  สําหรับปัญหาการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ลูกกุ้ง      
ขาดแคลน กุ้งเป็นโรค อาหารกุ้งคุณภาพไม่ดี แรงงานหายาก เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรรายเล็กไม่
สามารถทําสัญญาได้เนื่องจากขาดความรู้เรื่องเกษตรพันธสัญญาและมีกุ้งปริมาณน้อย ส่วนปัญหาการตลาดได้แก่   
ราคากุ้งผันผวน ขาดโอกาสทางการตลาดเนื่องจากปลายปี 2555 ประสบปัญหากุ้งเป็นโรคตายด่วน สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการขาดเงินทุนหมุนเวียน ข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจลูกกุ้งและคุณภาพอาหารกุ้ง
อย่างเข้มงวด ให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทําสัญญา สนับสนุนแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ํา
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ  



 ค 

คํานํา 
 

         สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษา เปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุงขาวแวนนาไม
แบบมีสัญญาและไมมีสัญญาของภาคกลาง ตะวันออก เพื่อเปนขอมูลใหกับเกษตรกร ผูประกอบการและ     
ผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและพัฒนาการผลิตและตลาดกุงใหเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ของทุกสวนในอุตสาหกรรมกุง รวมทั้งศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาตนทุน ผลตอบแทนการเลี้ยงกุงขาวแวนนา
ไมของเกษตรกรที่มีสัญญากับไมมีสัญญา ตลอดจนปญหาการผลิตการตลาด 

         สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ กรมประมง เกษตรกรผูเล้ียงกุง ผูประกอบการ
และ คุณวณิชย โสวนะปรีชา เกษตรกรผูเล้ียงกุงจังหวัดฉะเชิงเทรา  คุณพจน  อรามวัฒนานนท  นายก
สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย อ.ภิญโญ เกียรติภิญโญ ประธานชุมนุมสหกรณผูล้ียงกุงแหงประเทศไทย 
และ อ.เดชา บันลือเดช ประธานสหกรณผูเล้ียงกุงลุมน้ําสามรอยยอด ที่ใหความรวมมือในการประสานงาน
และใหความอนุเคราะหขอมูลที่สมบูรณและครบถวนในงานวิจัยนี้ ทั้งขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนําในการจัดทํา และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูเกี่ยวของตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. 1  ความสําคัญของการศึกษา 
           ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก และมีอัตราการขยายตัว
ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกในช่วง 5 ปี (2550 - 2554) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.84         
และร้อยละ 8.15 ต่อปี ตามลําดับ แม้ว่าไทยส่งออกกุ้งได้ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ราคากุ้งที่เกษตรกร          
ขายได้มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดอํานาจต่อรอง
ราคากับผู้รับซื้อในท้องถิ่นและตลาดกลาง รวมถึงห้องเย็นและผู้ประกอบการอาหารแปรรูป อีกทั้งยัง
ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการตลาดระหว่างผู้เกี่ยวข้องในทางการค้าขายกุ้ง 
ต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา และในปัจจุบันระบบการค้าของผู้แปรรูปหรือผู้ส่งออกกุ้งจะทําการตกลงซื้อขาย
ล่วงหน้ากับผู้นําเข้าจากต่างประเทศก่อนเป็นระยะเวลา 1-2 เดือน ทําให้ยากต่อการคาดการณ์    
ราคากุ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักในการคํานวณต้นทุนของการผลิตสินค้า เพื่อกําหนดราคา
ส่งออกและใช้ต่อรองกับผู้นําเข้า การขาดความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเช่นนี้ ทําให้
เกษตรกรวางแผนการผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้แปรรูปและผู้ส่งออก และมีความเสี่ยง
ในเรื่องคํานวณต้นทุนเพื่อนําไปกําหนดราคาส่งออก และการต่อรองราคากับผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศ 
ทําให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องบางส่วนพยามยามที่จะลดความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายลง จึงมีการนํา
การซื้อขายที่มีสัญญา หรือการซื้อขายแบบมีข้อตกลงเป็นพันธสัญญา ที่มีผลผูกพันของคู่สัญญาที่
จะต้องเข้ามาวางแผนการผลิตร่วมกัน ทั้งควบคุมดูแลต้ังแต่ขั้นต้นถึงขั้นตอนสุดท้าย ให้ผลิตกุ้งเป็น
ตามมาตรฐานที่กําหนดและตกลงกันไว้ และการดําเนินการทําสัญญามีรูปแบบการบริหารจัดการที่
แตกต่างกัน 
           ดังนั้น  การศึกษาเปรียบการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา 
จะเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการตัดสินใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนการผลิตและทําการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญาหรือแบบไม่มีสัญญาเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมกุ้ง
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และลดความผันผวนของราคากุ้ง ทั้งสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงที่ดี
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกุ้ง ทําให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
     1.2.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว       
แวนนาไมของเกษตรกรที่มีสัญญากับแบบไม่มีสัญญา ตลอดจนปัญหาต่างๆของการผลิตและการตลาด
ของกุ้งขาวแวนนาไม 
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     1.2.2 ศึกษารูปแบบการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญา รวมทั้งข้อดีข้อเสีย 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
     1.3.1 ศึกษาการผลิตและการตลาดของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญาและไม่มี

สัญญาในพื้นที่แหล่งเลี้ยงที่สําคัญของภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูป
หรือห้องเย็น  

        1.3.2 ศึกษาข้อมูลในรอบการผลิต ปี 2555   
      

1.4 วิธีการศึกษา     
      1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
             1) การรวบรวมข้อมูล   
                 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการสมัภาษณ์ 
             2) แหล่งข้อมูล 
                (1) ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
ในการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญาและไม่มีสัญญาในพื้นที่แหล่งเลี้ยงที่สําคัญ   
ของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ 
เกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งไม่มีสัญญาในจังหวัดสมุทรสาคร 4 ราย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ราย เป็นผู้มี
สัญญา 1 ราย ไม่มีสัญญา 3 ราย ในจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ไม่มีสัญญา 5 ราย ในจังหวัดตราดเป็นผู้ไม่มี
สัญญา 5 ราย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 ราย เป็นผู้มีสัญญา 3 ราย ไม่มีสัญญา 2 ราย รวมจํานวน
ตัวอย่างเกษตรกรที่ทําสัญญา 4 ราย ไม่ทําสัญญา 19 ราย รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 23 ราย สหกรณ์ผู้เลี้ยง
กุ้งลุ่มน้ําสามร้อยยอด – ปราณบุรี จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ
แปรรูป 2 ราย                
                (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรมศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เช่น สมาคม และองค์กรธุรกิจ          
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง  
       1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  เป็นการอธิบายผลการศึกษาเชิงพรรณาเกี่ยวกับประเด็น
การศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ 
              2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติ
อย่างง่าย เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ อธิบายผลประกอบตาราง    
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       1) ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํานโยบายหรือตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       2) ได้ทราบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญาที่เป็นไปได้  
       3) ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบตลาดแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญาให้แก่
เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 



บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 
 

               สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระและแบบ
ประกันราคาหรือแบบมีสัญญาผูกพัน พบว่า ต้นทุนการผลิตไก้ไข่ของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบอิสระและ
แบบประกันราคา เป็นค่าอาหารมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.10 และ 69.93 ของต้นทุนทั้งหมด
ตามลําดับ รองลงมาได้แก่ ค่าพันธ์ุสัตว์ร้อยละ 16.76 และ15.06 ของต้นทุนทั้งหมด มีต้นทุนผันแปร
ตํ่าสุดฟองละ 2.10 บาทและ 2.11 บาท ตามลําดับ ส่วนต้นทุนทั้งหมดของผู้เลี้ยง ไก่ไข่อิสระเท่ากับ 
813.53 บาทต่อตัว หรือ 2.32 บาทต่อฟอง ผลพลอยได้ตัวละ 76.81 บาท มีต้นทุนไก่ไข่หลังจากหัก
ผลพลอยได้ฟองละ 2.10 บาท ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่แบบประกันราคา มีต้นทุนตัวละ 803.74 
บาท หรือฟองละ 2.35 บาท  ผลพลอยได้ตัวละ  59.54 บาท มีต้นทุนหลังหักผลพลอยได้ฟองละ 
2.18 บาท จะเห็นว่าต้นทุนของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อิสระต่ํากว่าผู้เลี้ยงแบบประกันราคา เนื่องจาก  
ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบบประกันราคาไม่สามารถตัดสินใจในการจัดการด้านการผลิตการตลาดต้องขึ้นอย ู ่     
กับบริษัทที่ทําสัญญา ทําให้ต้นทุนและผลพลอยได้แตกต่างกับผู้เลี้ยงอิสระที่สามารถเลือกซื้อปัจจัยได้
อย่างเหมาะสม และกําหนดระยะเวลาการผลิตการจําหน่ายได้ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงแบบประกันราคา
ไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาด และได้รับราคาที่แน่นอน ส่วนการเลี้ยงแบบอิสระจะมีความเสี่ยง    
ด้านตลาด ถ้าผลผลิตออกมาก ราคาจะตกต่ําทําให้ขาดทุน ในทางตรงกันข้ามหากผลผลิตมีน้อย ราคา
ดีจะมีกําไรมาก การเลี้ยงไก่ไข่ทั้ง 2 รูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด 
นอกจากนี้ หากราคาลดลงจนใกล้ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยตํ่าสุด ภาครัฐควรเข้ามาดูแลด้านการผลิต
การตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยู่ได้ 

                                                                                                                                                                                   
              พศวีร์มน จันทรประภาพกุล (2552) ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีนภายใต้สัญญา

ข้อตกลง ในเขต อ.เมือง จ.นครปฐม และ อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มเกษตรกรแบบ    
ทําสัญญามีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 6,143.64 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ย 1,862.10 บาท ขณะที่
กลุ่มผู้ผลิตแบบอิสระมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 5,517.54 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ย 724.31 บาทต่อไร่ 
ผู้ผลิตแบบทําสัญญามีความเสี่ยงในการลงทุนตํ่ากว่าเกษตรกรแบบอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมทําสัญญาข้อตกลง ได้แก่ ราคารับซื้อผลผลิต ความเสี่ยงราคาผลผลิตและการได้รับ
สินเชื่อล่วงหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของการทําสัญญาข้อตกลงในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีน 
และควรให้เกษตรกรทําสัญญาข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนที่ดี 
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            พรพิมล ทองธรรมชาติ (2550) ศึกษาธุรกิจข้าวโพดฝักอ่อนภายใต้การทําสัญญาฟาร์มแบบ
มีข้อตกลง ปีการผลิต 2548/2549 ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.นครปฐม พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคือ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง น้ําท่วมผลผลิตเสียหายไม่สามารถ
กําหนดราคาหรือต่อรองราคาจากผู้รับซื้อ ถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ ส่วนผลตอบแทนทางการเงินของ
เกษตรกรในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ทําสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลง มีต้นทุนการผลิตและรายได้
สุทธิสูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ทําสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงอย่างมีนัยสําคัญ สาเหตุสําคัญที่ทําให้ต้นทุน
การผลิตสูงกว่าคือ เกษตรต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการจัดการเพื่อผลิตให้ได้ตามที่กําหนดไว้ และ
การลงทุนแบบที่ทําสัญญามีความเสี่ยงตํ่ากว่าที่ไม่ทําสัญญา ส่วนต้นทุนในการรับซื้อผลผลิตของบริษัท
ที่รับซื้อผลผลิตจากฟาร์มที่ทําสัญญา จะสูงกว่าซื้อจากตลาดทั่วไป เนื่องจากราคารับซื้อของฟาร์ม    
ที่มีการทําสัญญาสูงกว่าการซื้อจากตลาดทั่วไป แต่บริษัทยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลผลิตได้ ทั้งนี้ เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพด    
ฝักอ่อนแบบมีการทําสัญญาข้อตกลง เพราะจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่มีข้อตกลง และควรนําการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการผลิต เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   

    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ศักยภาพการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมของ
ประเทศไทยปี 2548 พบว่า ต้นทุนการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ย 132,389.18 บาทต่อพื้นที่บ่อเลี้ยง 
1 ไร่ 1 รอบการเลี้ยง เป็นต้นทุนผันแปร 125,530.63 บาทคิดเป็นร้อยละ 95.09 ของต้นทุนทั้งหมด 
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร รองลงมาเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพันธ์ุ ค่าสารเคมีบําบัดดินและ
น้ําและค่าแรง ตามลําดับ และมีต้นทุนคงที่รวมเป็นเงิน 6,501.89 บาท หรือร้อยละ 4.91  ของต้นทุน
ทั้งหมด ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,380.67 กิโลกรัมต่อไร่ เวลาการเลี้ยงประมาณ 111 วัน อัตราการรอด  
ร้อยละ 80.62 ได้กุ้งขนาด 71.41 ตัวต่อกิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 120.33 บาท มีรายได้ไร่ละ 
166,136.02 บาท ได้กําไร 33,746.85 บาท มีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 95.89 บาท ได้กําไรสุทธิ 
24.44 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่การผลิตกุ้งกุลาดําใน ปี 2547 ได้ผลผลิตไร่ละ 594.85 กิโลกรัมเท่านั้น 
มีอัตราการรอดร้อยละ 50-60 จะเห็นว่า เกษตรกรไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
สําหรับส่วนเลื่อมการตลาด ต้นทุนการตลาดและผลตอบแทนการค้าของผู้รวบรวม แพกุ้งและ         
ผู้ค้าส่ง พบว่า ผู้รวบรวมได้รับผลตอบแทนหลังจากหักต้นทุนการตลาดแล้ว ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
เท่ากับ 3.50 บาทต่อกิโลกรัม  ผู้ค้าส่งและแพกุ้งได้รับผลตอบแทนหลังหักต้นทุนการตลาดแล้วเท่ากับ 
1.50 และ 1.00 บาท ต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ส่วนปัญหาการผลิต พบว่า ลูกกุ้งคุณภาพไม่ดี เลี้ยงไม่โต
และเป็นโรค ขาดแคลนลูกกุ้งบางช่วง ราคาน้ํามันสูงขึ้น แต่ราคากุ้งที่เกษตรขายได้มีแนวโน้มลดลง 
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน ส่วนปัญหาการตลาด คือ ราคากุ้งไม่มีเสถียรภาพ  มีการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบคุณภาพลูกุ้งให้ได้คุณภาพ และสนับสนุนให้มีการ
ลดต้นทุนเช่น การใช้ไฟฟ้าแทนการใช้น้ํามันเพื่อตีน้ําเพิ่มออกซีเจนในบ่อกุ้ง ให้ธนาคารพาณิชย์
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สนับสนุนสินเชื่อฟาร์มที่ได้ Coc และ GAP ให้มีการซื้อขายกุ้งแบบข้อตกลง (Contract Farming) 
และให้มีการจัดต้ังสถาบันกุ้งแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหากุ้งอย่างครบวงจร 

  
  2.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 

            2.2.1  ทฤษฏีต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์  ในการศึกษาจะพิจารณาทั้งต้นทุนที่เป็น    
เงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนที่เป็นเงินสดเป็นรายจ่ายในการผลิตได้จ่ายเป็นเงินสด 
เช่น ค่าพันธุ์กุ้ง ค่าอาหาร ค่าแรง ค่าน้ํามัน เชื้อเพลิง ค่าซ่อมเครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
เป็นต้น ส่วนต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดหรือต้นทุนจากการประเมินเป็นรายจ่ายที ่ผู ้ผลิตไม่ได้จ่าย    
เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของโรงเรือนและเครื่องจักร ค่าเสียโอกาส เป็นต้น โดยในการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตกุ้งได้แบ่งต้นทุนได้ 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร       
ซึ่งในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้แบ่งต้นทุนการผลิตระยะสั้นออกเป็น 2 ประเภท 
                1) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดจากการใช้             
ปัจจัยผันแปร ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต และถ้าพิจารณาจากสภาพการผลิตที่แท้จริง
ในการคํานวณหาต้นทุนการผลิตผันแปร จะพิจารณาตามลักษณะของการใช้จ่ายของผู้ผลิต ดังนี้ 

            -  ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปเป็นเงินสด
ในการซื้อหรือเช่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าพันธ์ุกุ้ง ค่าน้ํามัน ค่าแรงงาน                   
ค่าซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น บางกรณีซื้อปัจจัยการผลิตด้วยเงินเชื่อก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปร    
ที่เป็นเงินสดด้วย 

            - ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตไม่ได้จ่ายจริง 
เนื่องจากปัจจัยการผลิตของตนเองหรือครอบครัวมาใช้ในการผลิต หรือ ได้มาโดยไม่ได้ซื้อหรือ หาด้วย
เงินสด เช่น แรงงานครอบครัว รวมทั้งค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในต้นทุนผันแปร 

 

           2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต เกิดจากการใช้ปัจจัยซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ซึ่งอาจพิจารณาตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
                      -  ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด 
เช่น ค่าภาษีที่ดิน เป็นต้น 
                -  ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไป
เป็นตัวเงินแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าเสีย
โอกาสของเงินลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น      
                     
                         สมการการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ เป็นดังนี้ 
                    ต้นทุนทั้งหมด    =   ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ 
                   ต้นทุนผันแปร    =     ค่าพันธ์ุกุ้ง  +  ค่าแรง งาน +  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ   
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                                                ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ + ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
                + ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าเสียโอกาส เงินทุน 
               ต้นทุนคงที่        =    ค่าภาษีค่าเช่า /ค่าใช้ที่ดิน + ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและ 
         อุปกรณ์ 
                 รายได้ทั้งหมด    =   จํานวนผลผลิตทั้งหมด  ×  ราคาที่เกษตรกรขายได้ปี ๒๕๕๕ 
                        กําไรสุทธิ              =   รายได้ทั้งหมด   –    ต้นทุนทั้งหมด  
        รายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสด   =   รายได้ทั้งหมด   –   ต้นทุนทั้งหมดที่เป็นเงินสด 
 
        ค่าเสื่อมราคาวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละปีนั้น คํานวณแบบเส้นตรง (Straight line) 
            ค่าเสื่อมราคาต่อปี   =   ราคาทุน   –   ราคาซาก 

                               อายุการใช้งาน 
 
     2.2.2 ตลาดข้อตกลงหรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) กรมการค้าภายใน 
(2550) ได้ให้ความหมายของตลาดข้อตกลงว่า หมายถึงการซื้อขายสินค้าเกษตรที่ได้มีข้อตกลงกันไว้
ล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกรกับผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จะเป็น
โรงงานแปรรูปหรือตัวแทนผู้รับซื้อในท้องถิ่นต่างๆ โดยมีการทําสัญญาข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของสินค้า ได้แก่ แหล่งผลิต พ้ืนที่เพาะปลูก
ปริมาณราคา สถานที่ส่งมอบ ช่วงเวลา การส่งมอบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การชําระเงิน  
การให้คําแนะนําทางวิชาการ และการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญา เป็นต้น ในส่วนของ
รายละเอียดต่างๆ ของสัญญาของข้อตกลงนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้าและคู่สัญญา       
ซึ่งทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายจัดให้มีตลาดข้อตกลงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ขายมีการทําสัญญาข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรกับโรงงานแปรรูป หรือ
พ่อค้าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผู้ซื้อโดยใช้รูปแบบตามสัญญามาตรฐานภายใต้การดูแลและประสานประโยชน์ของ
ทางราชการ                     

    การจัดทําตลาดข้อตกลงซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตร ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับโรงงาน   
แปรรูปผู้ส่งออกหรือตัวแทน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อเกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์  
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ราคาปริมาณสินค้าเกษตรมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทําให้
เกษตรกรประสบปัญหาด้านการขาย ไม่มีหลักประกันรายได้จากการขายสินค้า โรงงานแปรรูปหรือ
ส่งออกประสบปัญหาในการวางแผนการผลิตและการตลาด ขาดหลักประกันด้านต้นทุน มีข้อจํากัด
ด้านการขยายตลาด ตลาดซื้อขายทันทีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปและ    
ผู้ส่งออกได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการขยายสินค้าที่ลดขั้นตอน     
ทางการตลาด และลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาและการผลิต   
 



บทที่ 3 
สภาพทั่วไป 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

กุ้งขาวแวนนาไมหรือกุ้งขาวแปซิฟิก (litopenaeus Vannamei) หรือ Pacific white shrimp หรือ
เรียกว่า White leg shrimp เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันออก จากตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกถึงตอนเหนือของประเทศเปรู กุ้งชนิดนี้มีการเลี้ยงกันมาก       
ในประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และบราซิล ซึ่งประเทศบราซิลมีการเลี้ยง    
กุ้งขาวเมื่อไม่ก่ีปีมานี้ แต่ผลผลิตกุ้งที่ได้มีจํานวนมาก เนื่องจากรัฐบาลประเทศบราซิลได้ให้การสนับสนุนระบบ 
การเลี้ยงกุ้งอย่างจริงจัง ทําให้ผลผลิตกุ้งของประเทศบราซิลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้อยู่ในขณะนี้ 

กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อแม่พันธ์ุได้รับ     
การพัฒนาสายพันธ์ุมาเป็นเวลานาน ทําให้มีการนําเข้าไปเลี้ยงในหลายๆ ประเทศ และมีการนํากุ้งชนิดนี้มา
เลี้ยงในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศไต้หวันเมื่อปี พ.ศ. 2539 ต่อมาได้นําเข้าไปในประเทศจีนเมื่อปี 2541 และ
ประเทศไทยได้เริ่มมีการนําเข้ากุ้งขาวแวนนาไมมาทดลองเลี้ยงในปี 2541 เช่นกัน แต่การทดลองเลี้ยง         
ไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2545 – กุมภาพันธ์ 2546 กรมประมงได้อนุญาตให้นําเข้า  
พ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวที่ปลอดเชื้อ (Specific Pathogen Free, SPF) จากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงได้      
โดยท่ีในระยะนั้น การเลี้ยงกุ้งกุลาดําในประเทศไทยประสบปัญหาเลี้ยงยาก เลี้ยงกุ้งไม่ได้ขนาดและเกิดโรค    
ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดทุน ขณะที่เกษตรกรบางส่วนได้ทดลองเลี้ยงกุ้งขาว และกุ้งขาวให้ผลผลิตดีกว่าการ
เลี้ยงกุ้งกุลาดํา ทําให้เกษตรกรจํานวนมากปรับเปลี่ยนจากที่เลี้ยงกุ้งดํามาเลี้ยงกุ้งขาวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้     
การเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวร้อยละ 99 อีกร้อยละ 1 เป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
                           
3.2 ลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัย 

กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กุ้งแชบ๊วย มีข้อสังเกตที่กรีของกุ้งขาวแวนนาไมจะ
สั้นและลาดลง ฟันกรี (หนาม) ด้านบนจะหยักและถี่ ปลายกรีจะตรงมีฟันกรีด้านล่าง 2 อัน และด้านบน 6 อัน 
ความยาวของกรีจะยาวกว่าลูกตาไม่มากนัก แต่กุ้งแชบ๊วยจะหยักขึ้นเล็กน้อย สําหรับตัวกุ้งขาวจะยาวเรียว     
มีจุดเล็กๆ สีน้ําตาลกระจายอยู่ทั่วตัวคล้ายกุ้งตะกาด แต่กุ้งแชบ๊วยไม่มีหนวด ส่วนกุ้งขาวที่โตเต็มวัยสมบูรณ์
เต็มที่จะมีความยาวถึง 9 นิ้ว และกุ้งชนิดนี้จะมองเห็นลําไส้ชัดเจนกว่ากุ้งอื่นๆ มีนิสัยชอบว่ายน้ําเป็นฝูงตาม
ขอบบ่อหรือว่ายเป็นฝูงภายในบ่อ เวลากลางคืนหากมีกุ้งตกใจจะกระโดดขึ้นพร้อมๆ กันทั้งบ่อ นอกจากนี้ยัง
ชอบคุ้ยเขี่ยพ้ืนบ่อเพื่อหาอาหาร จึงทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงขุ่น 

      

3.3 สภาพการเลี้ยง 
กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งทะเลพันธ์ุขนาดเล็ก สามารถเลี้ยงได้ตลอดปี แต่ในช่วงฤดูกาลท่ีไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะหน้าร้อนจะมีปัญหา ในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน อากาศมักจะร้อนจัดอุณหภูมิน้ําตอนบ่าย
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จะเกิน 32 องศาเซลเซียส ทําให้กุ้งไม่กินอาหาร สําหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเลี้ยงคือ 28 – 30 องศา
เซลเซียส และสามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพพ้ืนที่ อีกทั้งสามารถปรับตัวได้ง่าย เลี้ยงได้ในน้ําที่มีระดับความเค็ม
ต้ังแต่ 1 – 35 ppt  (part per thousand มีหน่วยเป็นส่วนในพันส่วน) หากเลี้ยงในความเค็มระดับ 15 – 35 
ppt ซึ่งเป็นความเค็มที่ปกติตามธรรมชาติของกุ้งทะเล แต่มักจะเกิดโรคแบคทีเรียและไวรัสรุนแรง หากเลี้ยงได้
ในระดับความเค็มดังกล่าวแล้ว และกุ้งไม่ได้เป็นโรคก็จะได้กุ้งที่มีคุณภาพที่ดีกว่า ส่วนการเลี้ยงในระดับ     
ความเค็มตํ่า ระหว่าง 1 –5 ppt มักจะไม่เกิดปัญหา เนื่องจากแบคทีเรียและไวรัสน้อยมาก แต่อาจเกิดปัญหา
เมื่อน้ําเขียวเข้มจัด และเมื่อกุ้งกินแพลงก์ตอน จะทําให้ตัวกุ้งมีกลิ่นโคลนและขายยาก เนื่องจากห้องเย็น       
ไม่ต้องการ โดยทั่วไปแล้วกุ้งขาวแวนนาไมสามารถเลี้ยงได้ขนาด 80 – 90 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า  
กุ้งกุลาดําที่สามารถเลี้ยงได้ถึงขนาด 40 – 50 ตัวต่อกิโลกรัม กุ้งขาวจะมีเนื้อแน่นและมีสีสวยเช่นเดียวกับ     
กุ้งกุลาดํา และปัจจุบันในประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวมากกว่ากุ้งดํามาก เนื่องจากกุ้งขาวมีรอบการผลิต 
เฉลี่ย 3 เดือน ซึ่งเร็วกว่ากุ้งกุลาดําที่ใช้เวลารอบการผลิตเฉลี่ย 4 เดือน จึงทําให้ต้นทุนตํ่ากว่ากุ้งกุลาดําที่มีรอบ
การเลี้ยงนานกว่า ขณะที่ราคาขายไม่แตกต่างกันมากนัก ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้น 
อีกทั้งผู้ส่งออกหรือผู้แปรรูปจะผลิตกุ้งขาวเป็นสินค้ามากกว่ากุ้งกุลาดํา 

 

3.4 ผลผลิตกุ้งทะเลของโลก 
จากข้อมูล FAO (ตารางที่1)  และ Global Outlook for Aqriculture Leadership ( GOAL) แสดง

ให้เห็นว่าประเทศที่เป็นแหล่งผลิตกุ้งสําคัญที่สุดของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของ
ผลผลิตของโลก เป็นทวีปอเมริการ้อยละ 21 และประเทศอื่นๆอีกร้อยละ 2 โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นําใน   
การเพาะเลี้ยงกุ้ง รองลงมาได้แก่ จนี เวียดนาม และอินโดนีเซีย ตามลําดับ  

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ยร้อยละ 
0.08 ต่อปี จะเห็นว่าปริมาณผลผลิตกุ้งหลังปี พ.ศ. 2550 มีเพิ่มไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณผลผลิตและ    
ความต้องการซื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวยังเป็นกุ้งสายพันธ์ุหลักที่มีการเลี้ยงมากที่สุด 
และมีแนวโน้มเลี้ยงเพิ่มขึ้น ขณะที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดํามีแนวโน้มเลี้ยงลดลง เนื่องจากขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุ      
ที่มีคุณภาพ สําหรับผลผลิตกุ้งของโลกปี 2555 มีประมาณ 2,025 ล้านตัน ลดลงจาก 2,317 ล้านตันของ       
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.60 เนื่องจากแหล่งผลิตที่สําคัญประสบความเสียหายจากกุ้งเป็นโรค โดยเฉพาะในพื้นที่
เพาะเลี้ยงของประเทศที่สําคัญๆของโลก มีเพียงประเทศอินเดียที่ผลผลิตการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
นโยบายการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทําให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดําไปเลี้ยงกุ้งขาว 

 

3.5 ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศที่สําคัญ 
 

1) ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย  
    ผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของไทยในช่วง 5 ปี (2551–2555) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.40 

ต่อปี  โดยปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีผลผลิตกุ้งปริมาณ 540,000 ตันลดลงจาก 600,000 ตันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 10 เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาอากาศแปรปรวนและโรคระบาดในกุ้ง ประกอบกับเกิดโรคตายด่วน 
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(Early Mortality Syndrome : EMS) ของกุ้งในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่บางส่วนของภาคใต้ ต้ังแต่ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2555  ทําให้ผลผลิตกุ้งลดลง เพราะเกษตรกรบางส่วนหยุดการลงกุ้งหรือลดปริมาณลงลูกกุ้ง     
เพื่อลดความเสียหายจากการขาดทุน ทําให้ผลผลิตกุ้งลดลงอย่างมาก จากข้อมูลกรมประมงล่าสุด มีเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนจํานวน 20,500 ฟาร์ม ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจํานวน 8,797 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 43 ของ
จํานวนฟาร์มทั้งหมด จะเห็นว่าจํานวนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งลดลงแต่ปริมาณผลผลิตกุ้งรวมของไทยเพิ่มขึ้น        
ซึ่งสะท้อนว่าฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น โดยข้อมูลจากหนังสือกํากับ
การเคลื่อนย้ายกุ้ง (Movement Document : MD) ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555 รายงานว่า
เกษตรกรมีการใช้ลูกกุ้งกุลาดําประมาณร้อยละ 3 ของลูกกุ้งที่ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงทั้งหมด เพิ่มจากปีก่อนที่มี
เพียงร้อยละ 1 แสดงว่าเกษตรกรมีความสนใจเลี้ยงกุ้งกุลาดํากันมากขึ้น       

   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตกุ้งของไทยจะลดลง แต่แนวโน้มการบริโภคกุ้งของโลกไม่ได้ลดลง สินค้ากุ้งของ
ไทยมีผลผลิตไม่มาก แต่ผลผลิตกุ้งของไทยมีคุณภาพมาตรฐานสูง ปลอดภัยจากสารตกค้าง และยังเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก ซึ่งตรงตามกระแสที่ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ในส่วนของปัญหาโรคตายด่วน กรมประมงและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว และทําให้สถานการณ์ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้        
กรมประมงได้จัดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยง   
โรงเพาะฟักให้แก่เกษตรกรและโรงเพาะฟักลูกพันธ์ุกุ้ง และหาแหล่งนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุจากแหล่งอื่นๆที่มีคุณภาพ 
เพื่อลดปัญหาจากกลุ่มอาการตายด่วนของกุ้ง 

 
 

ตารางที่ 1   ผลผลิตกุ้งของโลกปี 2551 – 2555 
                                                                                                    หน่วย : พนัตัน 

ประเทศ 2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

ไทย 495 563 640 600 540 2.40
จีน 523 560 600 565 450 -2.88
เวียดนาม 200 220 215 240 170 -2.35
อินโดนีเซยี 230 180 140 150 105 -16.06
อินเดีย 87 100 137 170 190 23.28
มาเลเซีย 68 78 105 73 57 -4.10
ฟิลิปปินส ์ 29 35 40 42 40 8.60
อเมริกา กลาง-ใต้ 397 382 410 422 432 2.72
อื่นๆ 55 50 65 65 45 -1.38
รวม 2,085 2,168 2,352 2,317 2,025 0.08
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ที่มา : FAO และ Global Outlook for Aqriculture Leadership และ สมาคมกุ้งไทย 2555 
 
 

2) ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศเวียดนาม 
    สมาคมกุ้งไทยประเมินว่าผลผลิตกุ้งของเวียดนามปี 2555 มีจํานวน 1.7 แสนตัน ขณะที่ VASEP 
(Vietnam Assosiation of Seafood Exporters and Producers สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเล
ของเวียดนาม) รายงานว่า ผลผลิตกุ้งของเวียดนามจะมีมากถึงประมาณ 4.8 แสนตัน ในจํานวนนี้เป็นผลผลิต  
กุ้งกุลาดํา 3 แสนตัน และกุ้งขาว 1.8 แสนตัน เวียดนามมีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่เป็นสภาพที่ไม่เหมาะสม ทําให้
เลี้ยงกุ้งได้เพียงปีละ 1 รอบเท่านั้น  มีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประมาณ 3.3 เสนราย เป็นเกษตรกรรายเล็กถึง
ร้อยละ 75 ของทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มีการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ (ปล่อยบาง) และอีกร้อยละ 25 เป็นรายขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเลี้ยงเป็นระบบกึ่งพัฒนาและพัฒนา เกษตรกรเวียดนามเริ่มเลี้ยงกุ้งขาวอย่างเป็น
ทางการเมื่อปี 2551 เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาดํา และรัฐบาลพยายามรักษาพื้นที่
ทางตอนใต้ไว้สําหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา แต่เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนผลผลิตกุ้ง ประกอบกับขาดแคลน  
พ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาดํา รัฐบาลจึงยินยอมให้พ้ืนที่ทางตอนใต้เลี้ยงกุ้งขาวได้ แต่ผู้เลี้ยงต้องเลือกเลี้ยงกุ้งเพียงชนิด
ใดชนิดหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค 
 

3) ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศอินโดนีเซีย 
    อินโดนีเซีย มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมาณ 1.2 ล้านไร่ จากพ้ืนที่เหมาะสมกว่า 2 ล้านไร่ เดิมเกษตรกร
ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งกุลาดํา แต่ในปัจจุบันเกษตรกรร้อยละ 90 ของทั้งหมดเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว และเกษตรกร  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ สามารถเลี้ยงกุ้งได้เพียงปีละ 1 รอบเท่านั้น ผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงแบบก่ึงพัฒนาและพัฒนาเป็นการเลี้ยงลักษณะครบวงจร          
จะมีพ้ืนที่ที่เลี้ยงร้อยละ 25 ของพื้นที่เลี้ยงกุ้งทั้งหมด สามารถผลิตกุ้งได้คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตกุ้งรวม
และเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตกุ้งที่ส่งออก ในปี 2553 ผู้เลี้ยงกุ้งอินโดนีเซียประสบปัญหาการระบาดของโรค  
กล้ามเนื้อขุ่น หรือ IMNV ทําให้ผลผลิตกุ้งเสียหายสูงถึงร้อยละ 40 ของผลผลิตรวม เนื่องจากฟาร์มเพาะเลี้ยง  
มีจํานวนมากและกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทําให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับและการแก้ปัญหาการระบาดของโรค
มีความยากลําบาก จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลผลิตกุ้งอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะสองปี           
ที่ผ่านมา สําหรับปี 2555 สถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของอินโดนีเซียเป็น 
1.05 แสนตัน 
 

4) ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศอินเดีย 
   ที่ผ่านมาผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่ของอินเดียเป็นกุ้งที่จับจากธรรมชาติ  ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล     

ในเชิงพาณิชย์ประเทศอินเดียเริ่มมีการเลี้ยงในช่วงปี 2528 นับว่าเป็นการเริ่มที่ช้ากว่าประเทศ                 
อ่ืนในแถบเอเชีย เช่น จีนและไต้หวัน โดยการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นกุ้งกุลาดํา และมีการขยายตัวอย่างมากใน        
ปี 2533 แต่ช่วงปี 2538 – 2539 เริ่มประสบปัญหาโรคไวรัสในกุ้งอย่างรุนแรง เนื่องจากขาดการปฏิบัติ        
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การเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดี และไม่มีการส่งเสริมการเลี้ยงที่เหมาะสม ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม    
แต่การเพาะเลี้ยงกุ้งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อินเดียมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นฟาร์มกุ้งมากกว่า 1 ล้านไร่  
และเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลอินเดียเริ่มแนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว และอนุญาตให้มีการนําเข้าพ่อแม่
พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น รวมถึงได้อํานวยความสะดวกในการตรวจกักกันโรคจากการนําเข้าพ่อแม่พันธ์ุ 
คาดว่าจะทําให้อินเดียผลิตลูกกุ้งขาวที่มีคุณภาพดีได้เป็นปริมาณมากขึ้นในอนาคต โดยในปี 2554/2555       
มีปริมาณผลผลิตกุ้งขาว 80,717 ตัน อัตราการขยายตัวสูงถึง 5.8 เท่าตัว และปัจจุบันปริมาณผลลิตกุ้งขาวจาก
การเพาะเลี้ยงได้เพิ่มเป็นร้อยละ 35 และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับปี 2555 คาดว่า
ผลผลิตกุ้งอินเดียจะอยู่ที่ 1.9 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12   

  อย่างไรก็ตาม ประเทศอินเดียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เปรียบกว่าไทยใน
ด้านพื้นที่เพาะเลี้ยงที่มากกว่าไทย ค่าแรงงานที่ตํ่ากว่า และประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทําให้ง่ายต่อ  
การติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าชาวต่างชาติและผู้ร่วมทุน 

 

5) ผลผลิตกุ้งทะเลของจีน 
    ประเทศจีนเริ่มเลี้ยงกุ้งขาวในปี 2552 ผลผลิตกุ้งทุกประเภทของจีนรวมกันประมาณ 1.5 ล้านตัน 
ผลผลิตกุ้งของจีนทั้งประเทศมีปริมาณใกล้เคียงกับทุกประเทศในทวีปอเมริการวมกัน ซึ่งเป็นกุ้งจาก          
การเพาะเลี้ยงประมาณ 9 แสนตัน และในจํานวนนี้ร้อยละ 40 เป็นผลผลิตกุ้งขาว ส่วนใหญ่กุ้งที่ผลิตได้จะใช้
บริโภคภายในประเทศ จีนมีพ้ืนที่ที่เลี้ยงกุ้งขาวประมาณ 1.8 ล้านไร่ สําหรับพ้ืนที่มีการเลี้ยงกุ้งมากได้แก่    
กวางตง กวางสี ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของกุ้งและทําให้กุ้ง
เจริญเติบโตเร็ว 
  

6) ผลผลิตกุ้งทะเลของเอกวาดอร์ 
   เอกวาดอร์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาว 2,237  กิโลเมตร เอกวาดอร์มีการเลี้ยงกุ้งมาก่อนไทย 

โดยเลี้ยงกุ้งขาวเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบด้ังเดิม และมีบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่เฉลี่ยประมาณ 30 – 60 
ไร่ ประกอบกับมีบ่อเลี้ยงแบบพัฒนาไม่มาก ทําให้ยากต่อการดูแลจึงทําให้ได้ผลผลิตตํ่า ในปัจจุบันเอกวาดอร์
เป็นประเทศที่มีผลผลิตกุ้งมากที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และก็เป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้เอกวาดอร์มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสองรองจากไทย ทั้งนี้หลังจากที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป เอกวาดอร์ได้ส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้น 

 

3.6 สถานการณ์การตลาดกุ้งของโลก 
     3.6.1 การส่งออก   
            ในช่วง 5 ปี (2551-2555)  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ของตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 2.93 และร้อยละ 7.97 ต่อปี ตามลําดับ สําหรับปี 2555 การส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกมี
ปริมาณ 2.12 ล้านตัน มูลค่า 15.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบกับปี 2554 ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าคิด
เป็นร้อยละ 1.72 และร้อยละ 4.18 ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงของโลกลดลง ประกอบกับ
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ประเทศผู้นําเข้าหลักยังไม่ฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ทําให้อํานาจซื้อ
ของผู้บริโภคลดลงและเปลี่ยนไปซื้อสินค้ากุ้งที่มีราคาถูกกว่าแทน โดยเฉพาะจาก อินเดีย อินโดนีเซียและ
เอกวาดอร์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงครองตลาดส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก 
เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของกุ้งไทย ซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกปี 2555 
คิดเป็นร้อยละ 16.63 ของปริมาณการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโลก และในเชิงมูลค่าร้อยละ 20.68 
ของมูลค่าส่งออกกุ้งของโลก รองลงมาได้แก่ อินเดีย จีน และเอกวาดอร์ คิดเป็นร้อยละ 13.24  12.93 และ     
ร้อยละ 9.93 ในเชิงปริมาณของการส่งออกกุ้งของโลก ตามลําดับ (ตารางที่ 2 ) 
 

      3.6.2 การนําเข้า 
   

   ประเทศที่นําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ที่สําคัญของโลก ได้แก่ 
    1) สหรัฐอเมริกา มีการนําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งในช่วง 5 ปี (2551-2555) มีแนวโน้มในเชิงปริมาณ

ลดลงร้อยละ 0.74 ต่อปี แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 ต่อปี โดยในปี 2555 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงชะลอตัว
ต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้มีการนําเข้าปริมาณกุ้งลดลง ซึ่งในปี 2555 นําเข้ากุ้งเป็นปริมาณ 534,982 ตัน 
มูลค่า 4,464.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า จากปริมาณ 576,959 ตัน มูลค่า 5,165.69 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.28 และ 13.56 ตามลําดับ  โดยนําเข้าจากไทย มากเป็นอันดับหนึ่ง เป็น
ปริมาณร้อยละ 25.44 ของปริมาณการนําเข้ากุ้งทั้งหมด รองลงมานําเข้าจากเอกวาดอร์ อินโดนีเซีย และอินเดีย     
คิดเป็นร้อยละ 15..23  13.85 และ 12.34 ของปริมาณการนําเข้ากุ้งทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 3)   

                       
                2)  สหภาพยุโรป (27)  ในช่วง 5 ปี (2551-2555)  การนําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป         
( ไม่นับรวมการค้าระหว่างกันในสหภาพยุโรป ) มีแนวโน้มปริมาณนําเข้าลดลงร้อยละ 2.36 ต่อปี ในขณะที่แนวโน้ม
มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 ต่อปี เนื่องจากวิกฤตทางการเงินในสหภาพยุโรปที่รุนแรงขึ้นอย่างมาก              
ในปี 2555  ทําให้ประชาชนทั่วไปต้องลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันลงทั้งด้านอุปโภคและบริโภค โดยในปี 2555         
การนําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปมีปริมาณรวม 528,275 ตัน มูลค่า 3,863.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ       
ลดลงจากปริมาณ 611,542 ตัน มูลค่า 4,670.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.62 และ        
17.28 ตามลําดับ ซึ่งเป็นการนําเข้าจากเอกวาดอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.53 ของปริมาณการนําเข้ากุ้งและ
ผลิตภัณฑ์รวมท้ังหมด รองลงมานําเข้าจาก กรีนแลนด์ ไทย และอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 11.34 9.10 และ 8.42 
ตามลําดับ (ตารางที่ 4 ) 
    

      3) ญี่ปุ่น ในช่วง 5 ปี (2551-2555) การนําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ
มูลค่าร้อยละ 2.05 และ 7.94 ต่อปี ตามลําดับ สําหรับปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น หลังจากที่เกิด      
ภัยพิบัติสึนามิเมื่อต้นปี 2554 ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จากการท่ีผู้บริโภค        
ชาวญี่ปุ่นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปนเป้ือนสารกัมมันตรังสีในแหล่งผลิตอาหาร ทําให้ญี่ปุ่นต้องนําเข้า    
สินค้าอาหาร เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในประเทศ และยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2555 มีการนําเข้า
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สินค้ากุ้งโดยรวมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดยนําเข้าเป็นปริมาณ 280,542 ตัน  มูลค่า 2,972.12 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ลดลงจากปริมาณ 284,615 ตัน มูลค่า 3,014.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปีที่ผ่านมา      
คิดเป็นร้อยละ 1.43 และ 1.40 ตามลําดับ ซึ่งญี่ปุ่นมีการนําเข้ากุ้งจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.47 ของปริมาณการนําเข้ากุ้งทั้งหมด รองลงมาเป็นการนําเข้ากุ้งจากเวียดนาม อินโดนีเซียและอินเดีย โดยมี
สัดส่วนของปริมาณการนําเข้าคิดเป็นร้อยละ 18.18  13.48  และ 9.10 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

 

3.7 สถานการณ์ตลาดของไทย 
 

    1) การบริโภค 
        ผลผลิตกุ้งของไทยประมาณร้อยละ 80 ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปในการผลิตสินค้ากุ้งเพื่อการส่งออก      

ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 ใช้บริโภคภายในประเทศ และปี 2555 คาดว่ามีการบริโภคภายในประเทศ
ประมาณ 75,000 ตัน  

 

    2) ราคา 
       (1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ในช่วง 5 ปี (2551-2555) ราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ 

(ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54 ต่อปี โดยปี 2555  ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 127 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 129 บาท ของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 1.55 (ตารางที่ 6 )                
ซึ่งในช่วงต้นปี 2555 ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยค่อนข้างตํ่า รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมประมงดําเนินงาน    
ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster)               
วงเงินจ่ายขาด 562.38 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อชดเชยราคาให้แก่   
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินส่วนต่างระหว่างราคากุ้งที่กําหนดกับราคาที่ห้องเย็นรับซื้อ ทําให้ในช่วง   
ปลายปี 2555 ราคากุ้งเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่ง สําหรับราคากุ้งเฉลี่ยที่ตลาดกลางประกาศรับซื้อลดลง      
จากปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยกุ้งขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 129 บาทลดลงจาก        
กิโลกรัมละ 135 บาทของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 4.40  

 

       (2) ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี  ในช่วง 5 ปี (2551-2555)  ราคาส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง               
ในรูปเงินบาทและในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 และ ร้อยละ 3.73 ต่อปี ตามลําดับ      
โดยราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง เฉลี่ยตันละ 7,907.41 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 8,513.78 ดอลลาร์           
ของปี 2554  คิดเป็นร้อยละ 7.12 เนื่องจากในปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นําเข้าหลักยังชะลอตัว      
ทําให้มีคําสั่งซื้อจากไทยลดลง ประกอบกับราคากุ้งของไทยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะราคากุ้ง   
จากอินเดีย เวียดนามและอินโดนีเซียที่ราคาขายตํ่ากว่าไทย  และแม้ว่าผลผลิตกุ้งโลกจะลดลง แต่ราคากุ้งโลกก็      
ไม่ดีนัก ในขณะที่ผู้บริโภคยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการบริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลง ส่วนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯของปี 2554 และ 2555 ยังอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน จึงไม่ส่งผล    
ต่อราคาส่งออกนัก (ตารางที่ 6 ) 
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      (3) การส่งออก  ในช่วง 5 ปี  (2551–2555)  มีแนวโน้มการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพิ่มขึ้น    
ทั้งปริมาณและมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 0.11 และ 5.14 ต่อปี ตามลําดับ เป็นการส่งออกในรูปกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง          
และกุ้งปรุงแต่ง โดยปี 2555 การส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็งของไทยมีปริมาณ 173,566 ตัน มูลค่า 42,332      
ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 189,526 ตัน มูลค่า 48,815 ล้านบาทของปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.42 และ  
13.28 ตามลําดับ สําหรับการส่งออกกุ้งปรุงแต่งในปี 2555 ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เช่นเดียวกัน โดยส่งออกปริมาณ 159,362 ตัน มูลค่า 48,309 ล้านบาท ลดลงจากปริมาณ 177,032 ตัน     
มูลค่า 54,164 ล้านบาท ของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 9.88 และ 10.81 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) ซึ่งมูลค่า    
การส่งออกกุ้งปรุงแต่งลดลงในอัตราที่น้อยกว่ากุ้งแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากกุ้งปรุงแต่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ได้มากกว่า และทําให้สินค้าที่ได้มีราคาสูงขึ้น สําหรับตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยยังเป็นตลาดเดิม ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ขณะนี้ผู้ส่งออกพยายามขยายตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง 
รวมถึงตลาดอาเซียน และในช่วงนี้เวียดนามได้มีการนําเข้ากุ้งจากไทยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปอาหาร
สําหรับการส่งออก เนื่องจากกุ้งที่ผลิตในเวียดนามประสบปัญหาสารตกค้างเกินกว่ามาตรฐาน ทําให้สินค้า
บางส่วนจากเวียดนามถูกส่งกลับ 

 

     (4) การนําเข้า ในช่วง 5 ปี (2551 – 2555) ปริมาณการนําเข้ากุ้งของไทยมีแนวโน้มลดลงทั้ง
ปริมาณและมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 24.95 และร้อยละ 25.48 ต่อปี ตามลําดับ การนําเข้ากุ้งของไทยส่วนใหญ่เป็น                
การนําเข้ากุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง เพื่อนํามาใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปสําหรับการส่งออกในกรณีที่ขาดแคลน    
วัตถุดิบ โดยเฉพาะกุ้งกุลาดําหรือกุ้งขนาดที่ลูกค้าต้องการเพื่อรักษาตลาดไว้ นอกจากนี้ยังมีการนําเข้ากุ้งปรุงแต่ง 
เพื่อการบริโภคบ้างแต่ไม่มากนัก โดยในปี 2555 การนําเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 693 ตัน  มูลค่า 182    
ล้านบาท ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าจากปริมาณ 806 ตัน มูลค่า 204.27 ล้านบาท ของปีที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 
14.02 และร้อยละ 10.54 ตามลําดับ (ตารางที่ 7 ) 

 

3.8 การซื้อขายแบบมีสัญญาหรือเกษตรพันธสัญญาหรือคอนเทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming 
System)  

              การซื้อขายแบบมีสัญญาหรือเกษตรพันธสัญญาหรือคอนเทรคฟาร์มมิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เป็น
ระบบการเกษตรที่มีการทําสัญญาในการผลิตพืชผลทางเกษตร เกิดขึ้นยุคแรกในประเทศกรีชและจีน โดยมี  
การทําสัญญาระหว่างกันของผู้เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดิน เพื่อแบ่งปันผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการลงทุนร่วมกัน และ
การทําเกษตรพันธสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตกับเกษตรกร ได้เริ่มเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา (Little and 
Watts 1994) เช่น การเข้าไปทําเกษตร พันธสัญญาของประเทศญี่ปุ่นในไต้หวันและการทําเกษตรพันธสัญญา
ของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศในแถบอเมริกากลาง เป็นต้น และยังพบว่าในระยะแรกๆของการทํา
เกษตรพันธสัญญานั้น เป็นการทําสัญญาในพืชผลทางการเกษตรก่อน อาทิ บริษัทจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืชของ
ยุโรปเข้าไปทําเกษตรพันธสัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Prowse 2012) ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
การทําเกษตรพันธสัญญาได้ขยายไปในสาขาปศุสัตว์ เช่น การทําฟาร์มสุกรในสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นได้
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แพร่หลายเข้าไปในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
อเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชีย รวมทั้งแอฟริกา และเหตุผลที่ประเทศต่างๆ ของโลกหันมาทําการเกษตร
พันธสัญญามีปัจจัยทางด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคและอุปทานของผู้ผลิตที่ส่งเสริมให้มีการทําเกษตรแบบ     
พันธสัญญา นอกจากนี้การที่มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทําให้อุปสงค์สินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้น ทําให้โครงสร้างการผลิตของ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงไป จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเงินทุนเป็นจํานวนมากขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มปริมาณ 
การผลิตและคุณภาพให้มีความแน่นอนทางด้านราคาและปริมาณผลผลิต เพื่อสนองความต้องการของตลาด 
ดังนั้นจึงนําการทําเกษตรพันธสัญญามาใช้เพื่อช่วยทําให้การผลิตได้ปริมาณมาก และเกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้น 
และได้มีการสํารวจเกษตรกรที่ทําเกษตรพันธสัญญาที่ประสบผลสําเร็จมีจํานวนมากกว่าที่ล้มเหลว 35 ต่อ 9 

  สําหรับการทําเกษตรพันธสัญญาหรือการซื้อขายแบบมีสัญญาที่เป็นระบบสากลและใช้กันในหลายๆ
ประเทศ นับว่ามีบทบาทสําคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงความผันผวนจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อการผลิต
และความไม่แน่นอนของปัจจัยการผลิต สิ่งสําคัญคือความผันผวนของตลาดหรือราคาที่ทําให้เกษตรกรมีกําไร
หรือขาดทุน จะเห็นว่าการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์การทําประมงหรือการเพาะปลูกพืชทีมี
การทําสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ "ฟาร์มประกัน" เป็นฝ่ายเกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์ม กับ "ผู้รับประกัน" ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบริษัทเอกชนเป็นผู้รับซื้อที่สัญญาจะซื้อผลผลิตกลับคืนใน
ราคาคงที่ ที่ตกลงกันไว้ต้ังแต่เริ่มต้น หรือเรียกว่า "ราคาประกัน" จนกว่าจะครบสัญญา โดยทั่วไปส่วนใหญ่แบ่ง
ระบบนี้ออกได้เป็น 3 แบบ คือ 1.การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและวิชาการ โดยที่เกษตรกรเป็นเจ้าของฟาร์ม
และกิจการเอง มีบริษัทให้คําแนะนําปรึกษาด้านวิชาการและมีเทคโนโลยีเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัยมาส่งเสริมและ
แนะนําให้เกษตรกรเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิตที่ได้ และเกษตรกรจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะนําผลผลิต
ไปจําหน่ายเอง หรือจําหน่ายให้กับบริษัท 2. ฟาร์มประกันรายได้ เกษตรกรเป็นเจ้าของฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
รับค่าตอบแทนจากผลผลิตที่ได้ โดยท่ีบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนการผลิตและจ่ายผลตอบแทนให้
เกษตรกร และ 3. ฟาร์มประกันราคา โดยที่เกษตรกรเป็นเจ้าของฟาร์มและต้องซื้อวัตถุดิบสําหรับการผลิตจาก
บริษัทในราคาที่ตกลงกัน และจะต้องขายผลผลิตกลับคืนให้บริษัทตามราคาประกันที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้เกษตรกร
จะเลือกรูปแบบของคอนแฟรคฟาร์มแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของเกษตรเองทั้งสิ้น 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เริ่มมีการซื้อขายแบบมีข้อตกลงมาตั้งแต่ ปี 2513 ต่อมา ในปี 2520 
รัฐบาลเห็นความสําคัญ จึงได้สนับสนุนการซื้อขายแบบมีข้อตกลง และเป็นที่ยอมรับของบริษัทห้องเย็นและ
เกษตรกรอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการขยายไปสู่สินค้าเกษตรประเภทอื่นๆและหนึ่งในนั้นคือ สินค้ากุ้ง ซึ่งนับว่าเป็น
สินค้าส่งออกที่สําคัญ การทําการซื้อขายแบบมีข้อตกลงกุ้งมีผลดีคือ ทําให้ห้องเย็นได้มีการวางแผนการตลาด 
สามารถคํานวณต้นทุนการผลิตได้ล่วงหน้า และมั่นใจในการส่งมอบสินค้าได้เพียงพอและต่อเนื่อง ส่วน
เกษตรกรก็ถือว่าสร้างความมั่นใจที่มีตลาดรองรับในราคาที่ประกันไว้แน่นอนแม้ว่าราคาผลผลิตจะตกตํ่าใน
อนาคต ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดทุน รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุน สามารถ
ขอรับสินเชื่อจากธนาคารได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีสัญญาข้อตกลงเป็นเอกสารยืนยัน และในปัจจุบันการซื้อขาย
แบบมีข้อตกลงหรือแบบมีสัญญาได้มีการพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับสินค้าเกษตรนั้นๆเพื่อให้เป็นประโยชน์และ
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เป็นที่ยอมรับของคู่สัญญา ซึ่งทีผ่านมาได้มีการนํามาใช้แล้วในอุตสาหกรรมกุ้งในบางส่วน และก็เป็นที่ยอมรับ
ของเกษตรกรกับผู้ประกอบการ แต่บางส่วนประสบปัญหาและหยุดการดําเนินงาน ในส่วนของอุตสาหกรรมกุ้ง
นั้นได้มีการนําการซื้อขายแบบมีสัญญามาใช้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคือ เมื่อปี 2541 เกิดปัญหาราคากุ้ง
ตกตํ่าและทวีความรุนแรงขึ้น กระทั่งปี 2547 เกิดการร้องเรียนของกลุ่มเกษตรกรให้รัฐบาลแก้ปัญหา และได้มี
โครงการรับจํานํากุ้งขึ้น 2 ครั้งในปี 2547 และปี 2548 ต่อมารัฐบาลเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม
เกษตรกรในการทําแผนงานการทําสัญญาซื้อขายแบบมีข้อตกลงกับบริษัทห้องเย็น โดยกําหนดราคารับซื้อแบบ
คงที่ และได้มีการจัดต้ังสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งมาทําการควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแต่เริ่มต้น และทําให้ปี 2548 ถึง 
2550  ได้จัดต้ังสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง 6 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําท่าจีน จํากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําท่า
ทอง จํากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําจันทบุรี จํากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําบางปะกง จํากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่ม
น้ําปากพนัง จํากัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําสามร้อยยอด – ปรานบุรี จํากัด   

 
   ผลการดําเนินงานพบว่ามีเพียง สหกรณ์ลุ่มน้ําท่าทองเพียงแห่งเดียวที่สามารถส่งกุ้งให้กับบริษัทห้อง

เย็นได้ครบสัญญา ส่วนสหกรณ์อ่ืนประสบปัญหาหลายอย่างเช่น ไม่สามารถใช้หนี้ให้สถาบันการเงินได้ มีความ
ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ และต่อมาในปี 2550 เครือข่ายทั้ง 6 สหกรณ์ได้ทําสัญญากับกลุ่มทรูบิคอน โดย
เปลี่ยนการกําหนดราคาแบบคงที่เป็น การกําหนดราคาตามตลาด แต่ได้เกิดปัญหาสหกรณ์หลายแห่งไม่ได้รับ
เงินกู้จาก SME ทําให้สหกรณ์ลุ่มน้ําบางปะกง ลุ่มน้ําปากพนัง และลุ่มน้ําสามร้อยยอด- ปราณบุรีไม่มีการ
ดําเนินงานจึงเปลี่ยนแผนงานมาสู่การจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมสหกรณ์ใน
เครือข่ายเข้าเป็นสมาชิก และได้ดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งในตลาดโลกแยกตามประเทศผู้ส่งออก ปี 2551 - 2555 
                                      ปริมาณ  :  ตัน 
                                       มูลค่า  :  ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ไทย 359,860 2,555.01 399,340 2,755.45 427,925 3,209.89 394,880 3,634.93 351,990 3,108.20 -0.55 6.92 

จีน 240,979 1,381.04 246,370 1,483.45 274,945 1,800.59 305,235 2,188.98 273,656 2,253.41 4.80 14.66 

อินเดีย 144,981 841.40 145,516 844.48 184,130 1,099.33 240,437 1,581.42 280,157 1,742.42 19.96 23.16 

เอกวาดอร์ 122,951 672.60 131,994 642.76 148,977 838.05 188,098 1,183.81 210,245 1,285.94 15.34 21.01 

อินโดนีเซีย 154,692 1,084.61 143,497 972.59 137,170 1,036.74 152,152 1,285.90 148,540 1,235.39 -0.23 5.54 

ประเทศอื่นๆ 930,035 5,389.33 827,303 4,880.81 859,423 5,218.65 872,867 5,810.89 851,995 5,404.45 -1.21 1.82 

รวม 1,953,498 11,923.99 1,894,020 11,579.54 2,032,570 13,203.25 2,153,669 15,685.93 2,116,583 15,029.81 2.93 7.97 
หมายเหตุ  :  กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม และกุ้งอื่นๆ ภายใต้พิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (Digit) ได้แก่ 030613  030623 และ 160520 ตามรหัส HS. 2007 (ปี 2007-2011)  

            และภายใต้พิกัดศุลกากร 030616  030617  030626  030627  160521 และ 160529 ตามรหัส HS. 2012 (ปี 2012 - 2016) 
ที่มา  :  Global Trade Atlas 2012 
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ตารางที่ 3  ปริมาณและมูลค่าการนําเขา้กุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ปี 2551 - 2555 
      ปริมาณ : ตัน 

มูลค่า : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ไทย 183,481 1,287.90 192,814 1,354.51 203,370 1,515.19 185,802 1,718.95 136,092 1,203.40 -6.15 1.03 
เอกวาดอร์ 56,336 339.88 61,577 329.79 65,025 407.47 73,791 531.02 81,503 559.90 9.63 15.89 
อินโดนีเซีย 84,138 633.06 69,315 492.46 61,123 492.82 70,334 695.10 74,077 658.82 -2.37 4.34 
อินเดีย 15,564 144.33 19,968 166.76 30,275 310.39 48,070 523.90 66,010 575.02 45.76 47.84 
เวียดนาม 48,458 482.66 42,320 383.44 48,485 514.45 45,425 521.15 41,158 448.08 -2.52 1.59 
เม็กซิโก 34,494 340.29 41,122 332.35 23,536 227.75 30,861 290.94 26,292 256.15 -7.97 -6.77 
จีน 48,674 254.88 44,226 236.07 48,240 275.20 43,044 289.79 35,681 228.51 -6.28 -0.13 
มาเลเซีย 30,115 186.22 18,422 112.16 24,346 150.43 29,267 209.45 23,475 171.00 -0.35 4.64 
ประเทศอื่นๆ 66,194 442.66 62,812 373.20 57,082 604.52 50,365 385.39 50,694 364.09 -7.27 -3.52 

รวม 567,454 4,111.88 552,576 3,780.74 561,482 4,498.22 576,959 5,165.69 534,982 4,464.97 -0.74 4.88 
หมายเหตุ  : กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม และกุ้งอื่นๆ ภายใต้พิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (Digit) ได้แก่ 030613  030623 และ 160520 ตามรหัส HS. 2007  

    (ปี 2007 - 2011) และภายใต้พิกัดศุลกากร 030616  030617  030626  030627  160521 และ 160529 ตามรหัส HS. 2012 (ปี 2012-2016) 
ที่มา  :   Global trade atlas 2012 
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ตารางที่  4  ปริมาณและมลูคา่การนําเขา้กุ้งและผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป ปี 2551 - 2555 
                                                                                   ปริมาณ : ตัน 
                                   มูลค่า : ล้านเหรียญดอลลารส์หรัฐ 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เอกวาดอร์ 75,085 466.57 69,218 378.76 77,907 469.41 89,911 588.63 82,054 515.81 4.49 6.63 
กรีนแลนด์ 77,232 290.72 71,673 238.59 70,739 233.67 66,559 286.23 59,905 253.51 -5.65 -0.91 
อินเดีย 57,907 352.45 62,353 372.50 56,119 358.23 56,016 422.89 44,480 322.13 -6.15 -0.53 
ไทย 38,737 290.02 51,197 370.18 65,959 481.30 59,384 536.78 48,061 447.00 5.97 13.17 
บังคลาเทศ 29,775 233.55 34,227 255.68 35,943 299.04 37,438 352.08 27,885 240.42 -0.41 3.85 
จีน 38,286 182.08 39,150 177.17 39,906 191.67 37,806 214.51 33,761 192.83 -2.82 3.11 
แคนาดา 32,751 178.79 32,258 168.59 29,494 174.20 26,559 212.20 28,417 230.13 -4.67 7.63 
เวียดนาม 29,314 211.15 34,828 247.19 38,709 287.34 41,928 366.57 29,765 253.42 2.18 7.88 
อินโดนีเซีย 28,444 217.91 25,116 193.03 22,252 182.96 17,580 168.00 9,528 88.43 -22.46 -17.66 
ประเทศอื่นๆ 189,523 1,625.84 187,630 1,386.25 180,471 1,478.74 178,361 1,522.55 164,419 1,319.78 -3.29 -3.18 

รวม 597,054 4,049.09 607,650 3,787.94 617,499 4,156.58 611,542 4,670.42 528,275 3,863.46 -2.36 1.16 
หมายเหตุ  :  กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม และกุ้งอื่นๆ ภายใต้พิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (Digit) ได้แก่ 030613  030623 และ 160520 ตามรหัส HS. 2007  

    (ปี 2007-2011) และภายใต้พิกัดศุลกากร 030616  030617  030626  030627  160521 และ 160529 ตามรหัส HS. 2012 (ปี 2012-2016) 
ที่มา        :  Global Trade Atlas 2012 
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ตารางที่  5  ปริมาณและมลูคา่การนําเขา้กุ้งและผลิตภัณฑ์ของญี่ปุน่ ปี 2551 - 2555 
                                                                                  ปริมาณ : ตัน 
                       มูลคา่ : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ประเทศ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ไทย 57,083 465.30 66,936 539.59 76,662 645.18 77,631 785.30 79,878 808.92 8.55 15.97 
เวียดนาม 55,059 479.48 53,780 474.68 55,413 540.68 51,410 577.46 50,995 572.76 -1.96 5.67 
อินโดนีเซีย 44,299 410.07 41,243 383.16 38,537 400.35 37,279 439.54 37,813 436.11 -4.09 2.64 
อินเดีย 24,175 203.57 24,494 201.78 28,519 276.83 31,065 327.48 27,824 262.87 5.32 10.47 
จีน 29,103 215.48 25,510 193.01 24,652 192.60 29,799 262.46 25,503 249.50 -1.08 6.19 
ประเทศอื่นๆ 52,896 542.37 53,255 520.00 54,615 541.69 57,431 622.20 58,529 641.96 2.82 5.30 

รวม 262,615 2,316.27 265,218 2,312.22 278,398 2,597.33 284,615 3,014.44 280,542 2,972.12 2.05 7.94 
หมายเหตุ  :  กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม และกุ้งอื่นๆ ภายใต้พิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (Digit) ได้แก่ 030613  030623 และ 160520 ตามรหัส HS. 2007  

   (ปี 2007-2011) และภายใต้พิกัดศุลกากร 030616  030617  030626  030627  160521 และ 160529 ตามรหัส HS. 2012 (ปี 2012-2016) 
ที่มา         :  Global Trade Atlas 2012 
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ตารางที่  6  ต้นทุนและราคากุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ย ปี 2551 – 2555 
 

ปี 

ต้นทุน
การ

เพาะเลี้ยง 
กุ้งขาว 

ราคาที่
เกษตรกร 
ขายได้  
กุ้งขาว 

ราคาตลาด
กลาง   
กุ้งขาว 

ราคาส่งออก (F.O.B.) ราคานําเข้า (C.I.F.) อัตราแลกเปลี่ยน 
(บาท/ดอลลาร์

สหรัฐ) กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งปรุงแต่ง 

(บาท/กก.) 
(ขนาด 70 
ตัว/กก.) 

(ขนาด 70 
ตัว/กก.) 

(บาท/กก.)
(ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน)

(บาท/กก.)
(ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน) 

(บาท/กก.)
(ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน)

(บาท/กก.)
(ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน)

ซื้อ ขาย 

2551 105.27 107 106 214.25 7,785.15 258.01 7,785.15 268.66 8,023.22 253.70 7,576.46 33.1413 33.4853 
2552 98.09 106 105 207.69 6,090.85 265.48 7,785.63 248.79 7,216.99 324.10 9,401.62 34.0987 34.4728 
2553 99.02 110 113 218.10 6,926.54 260.63 8,277.23 211.76 6,645.03 274.73 8,621.04 31.4876 31.8674 
2554 99.01 129 135 257.57 8,513.78 305.96 10,113.28 260.44 8,502.33 244.45 7,980.32 30.2533 30.6316 
2555 101.66 127 129 243.90 7,907.41 303.14 9,828.01 252.83 8,097.50 303.33 9,714.89 30.8445 31.2232 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

-0.60 5.54 6.65 4.86 3.73 4.75 7.55 -0.75 1.84 0.76 3.39 -2.60 -2.55 

หมายเหตุ  :  กุ้ง หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดํา 
ที่มา        :  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่  7  ปริมาณและมลูคา่การส่งออกและการนาํเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ปี 2551 - 2555  
                               ปริมาณ : ตัน 

     มูลค่า : ล้านบาท 

รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส่งออก 331,723 77,553.70 365,247 85,212.13 392,474 92,757.05 366,558 102,980.49 332,928 90,641.89 0.11 5.14 

1. กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 183,580 39,331.72 203,386 42,240.77 224,175 48,892.95 189,526 48,815.80 173,566 42,332.86 -1.81 2.96 
2. กุ้งปรุงแต่ง 148,143 38,221.98 161,861 42,971.36 168,299 43,864.10 177,032 54,164.69 159,362 48,309.03 2.38 7.25 

นําเข้า 1,963 521.32 1,773 475.45 1,689 395.07 806 204.27 693 182.74 -24.95 -25.48 
1. กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 1,558 418.57 1,317 327.66 1,095 231.88 453 117.98 564 143.53 -26.65 -27.11 
2. กุ้งปรุงแต่ง 405 102.75 456 147.79 594 163.19 353 86.29 129 39.21 -22.46 -21.84 

หมายเหตุ  :  กุ้ง  หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดํา ที่อยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 030613  030623 และ 160520 ในระดับ 11 หลัก (Digit) ตามรหัส HS. 2007 (ปี 2007-2011) และภายใต้ 
          พิกัด ศุลกากร 030616  030617  030626  030627  160521 และ 160529 ในระดับ 11 หลัก (Digit)  ตามรหัส  HS. 2012 (ปี 2012-2016) 

ที่มา  :  กรมศุลกากร 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

   4.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในภาคกลางและภาคตะวนัออกที่มีสัญญา            
จาการสํารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 

ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และประจวบคีรีขันธ์รวม 5 จังหวัด จากจํานวนฟาร์มตัวอย่างรวม 23 รายเป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวที่มีการทําสัญญา 4 ราย และเกษตรกรที่ไม่ได้ทําสัญญา 19 ราย มีสภาพทั่วไปส่วนใหญ่
ไม่แตกต่างกันมากนัก   

การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีสัญญา  
(ตารางที่ 8) พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอายุเฉลี่ย 49.50 ปี การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่เรียนจบระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาและจบระดับประถมศึกษาร้อยละ 25.00 
เท่ากัน และพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 20 ปี และประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง
ทั้งหมดไม่ได้ประกอบอาชีพรอง มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยจํานวน 4 คน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
ช่วยเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 2 คน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยเป็นสมาชิกของสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 
50.00 เท่ากับเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม 

และจากการศึกษายังพบว่า ประเภทฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นฟาร์มที่ประกอบกิจการส่วนตัว
ทั้งหมด และลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นที่ดินของตนเองเป็นร้อยละ 50.00 เป็นฟาร์ม
ที่เกษตรกรเช่าที่ดินคิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากับที่เกษตรกรที่เช่าที่ดินบางส่วนมาเลี้ยงกุ้ง สําหรับพ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง
อยู่ในเขตส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทั้งสิ้น ส่วนจํานวนบ่อที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งมีจํานวนบ่อเฉลี่ย 15.50 บ่อ และมีขนาด
พ้ืนที่บ่อเลี้ยงกุ้งเฉลี่ยบ่อละ 4.50 ไร่  

 เงินทุนที่เกษตรกรใช้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเองคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนเกษตรกรที่ใช้
เงินของตนเองและกู้เงินมาเลี้ยงกุ้งบ้างคิดเป็นร้อยละ 50.00 และผลผลิตกุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงได้ส่วนใหญ่เป็น      
กุ้งขนาด 50 – 60 ตัวต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นกุ้งขนาด 70 – 80 ตัวต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 162.60 บาทต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 
80 และมีระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 105.50 วันต่อรุ่น  

สําหรับการกําหนดราคาขายกุ้ง เกษตรกรและผู้ซื้อร่วมกันกําหนดราคาทั้งสิ้น คือ สามารถต่อรองราคา
กันได้ให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย 

  

  4.2 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในภาคกลางและภาคตะวันออกที่ไม่มีสัญญา 
  จากการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งภาคกลางและภาคตะวันออก         
ที่ไม่มีสัญญา (ตารางที่ 8) พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอายุเฉลี่ย 46.50 ปี การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่  
เรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 31.58 และจบระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 26.31 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 18.50 ปีมีอาชีพเลี้ยงกุ้ง
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ทั้งหมด และไม่มีอาชีรองเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยจํานวน 
4 คน และมีสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 2 คน    

และพบว่า ประเภทฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มที่ประกอบกิจการส่วนตัวทั้งหมด และ 
ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของตนเองคิดเป็นร้อยละ 47.38 รองลงมาเป็น
ฟาร์มที่เกษตรกรเช่ามาเลี้ยงกุ้งเป็นร้อยละ 26.31 เท่ากับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินเองและเช่าที่ดินบางส่วน
มาเลี้ยงกุ้ง ส่วนพื้นที่เลี้ยงกุ้งอยู่ในเขตส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทั้งสิ้น และเกษตรกรมีบ่อเลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 10.50 บ่อ 
เฉลี่ยบ่อละ 4.20 ไร่  
 สําหรับเงินทุนที่เกษตรกรใช้เลี้ยงกุ้งจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้เงินทุนของตนเองและ  มีการกู้
เงินบ้างบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 42.10 รองลงมาเกษตรกรใช้เงินของตนเองทั้งหมดเพื่อมาเลี้ยงกุ้งเป็นร้อยละ 31.58 
และเกษตรกรที่กู้เงินมาเพื่อเลี้ยงกุ้งอีกร้อยละ 26.32 ส่วนกุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงได้ส่วนใหญ่เป็น   กุ้งขนาด 50 – 60 ตัว
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 47.37 เป็นกุ้งขนาด 70 – 80 ตัวต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 42.10 และเป็นกุ้งขนาด 30 – 
40 ตัวต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10.53 ส่วนราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 153.70 บาทต่อกิโลกรัม มีระยะเวลาการ
เลี้ยงกุ้งเฉลี่ย 100.50 วัน โดยมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 80 สําหรับการกําหนดราคาขายกุ้งเกษตรกรและผู้ซื้อร่วมกัน
กําหนดราคาทั้งสิ้น คือ สามารถต่อรองราคากันได้ให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย 
 

4.3 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉลี่ย         
ปี 2555 ที่มีสัญญา (ตารางที่ 9) 
 

    ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งที่มีการทําสัญญา          
โดยคิดจากสัดส่วนตามพ้ืนที่บ่อเลี้ยง (บาทต่อไร่ต่อรุ่น) 

   จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมทั้งหมด 169,727 บาทต่อไร่ต่อรุ่น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
161,986 บาทต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นร้อยละ 95.44 ของต้นทุนรวมทั้งหมด โดยเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 156,195 บาทต่อไร่ 
และไม่เป็นเงินสด 5,791 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าอาหารกุ้งเป็นเงิน 90,524 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.34 
ของต้นทุนรวมทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าเป็นเงิน 31,947 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.82 ค่า
พันธ์ุกุ้ง 12,297 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.25 ค่าแรงงานที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 6,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.98 และค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินทุน 5,285 บาท เป็นร้อยละ 3.11 ตามลําดับ ส่วนต้นทุนคงที่เฉลี่ย 7,741 บาท
ต่อไร่ต่อรุ่น เป็นร้อยละ 4.56 ของต้นทุนรวมทั้งหมด ค่าภาษีค่าเช่าและค่าใช้ที่ดินที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 
4,100 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.42 ค่าเสื่อมบ่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินสดเป็นเงิน 2,639 บาทต่อไร่ เป็น
ร้อยละ 1.55 เป็นค่าเสียโอกาสบ่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินสด 1,002 บาทต่อไร่ เป็นร้อยละ 0.59 เฉลี่ย
ระยะเวลาการเลี้ยง 105.50 วันต่อรุ่น ขนาดกุ้งเฉลี่ย 58 ตัวต่อกิโลกรัม เกษตรกรผลิตกุ้งได้เฉลี่ย 1,240  กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
รุ่น เกษตรกรเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 80 มีต้นทุนเฉลี่ย 136.88 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรขายกุ้งได้ราคา 
162.00 บาทต่อกิโลกรัม มีกําไรเฉลี่ย 25.72 บาทต่อกิโลกรัม มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 31,897 บาทต่อไร่ รายได้รวมเฉลี่ย 
201,624 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รายได้สุทธิเฉลี่ย 39,638 บาทต่อไร่ต่อรุ่น หรือคิดเป็นกําไรสุทฺธิร้อยละ 18.79 ของ
ต้นทุนทั้งหมด 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2555  ที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา 

รายการ หน่วย 
มีสัญญา 

หน่วย 
ไม่มีสัญญา 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 
1. จํานวนฟาร์มท่ีสํารวจ ราย 4 100 ราย 19 100.00
2. อายุของเจ้าของฟาร์มเฉลี่ย ปี 49.50 ปี 46.50 
3. ระดับการศึกษา   
 - ไม่ได้ศึกษา ราย - - - 
 - ประถมศึกษา ราย 1 25.00 ราย 5 26.31
 - มัธยมต้น/ปลาย ราย 1 25.00 ราย 6 31.58
 - ปริญญาตรี ราย 2 50.00 ราย 8 42.11
4. ประสบการณใ์นการเลี้ยง ปี 20  ปี 18.50 
5. สมาชิกในครัวเรือน คน 4 คน 4 
6. สมาชิกท่ีช่วยเลี้ยงกุ้ง คน 2 คน 2 
7. อาชีพหลัก   
 - เกษตรกรรม ทําสวนผลไม้ ยางพารา ราย - ราย - 
 - ทําประมง เลี้ยงกุ้ง ราย 4 100.00 ราย 19 100.00
 - อื่นๆ ราย - ราย - 
8. อาชีพรอง   
 - เกษตรกรรม ทําสวนผลไม้ ยางพารา ราย - ราย - 
 - ทําประมง เลี้ยงกุ้ง ราย 4 100.00 ราย 19 100.00
 - อื่นๆ ราย - ราย - 
9. เป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - ไม่เป็น ราย 2 50.00 ราย 19 100.00
 - เป็น ราย 2 50.00 ราย - 
10. ประเภทฟาร์ม   
 - ส่วนตัว ราย 4 100.00 ราย 19 100.00
 - บริษัท ราย - ราย - 
 - อื่นๆ ราย - ราย - 
11. ลักษณะการถือครองที่ดิน   
 - ตนเอง ราย 2 50.00 ราย 9 47.38
 - เช่า ราย 1 25.00 ราย 5 26.31
 - เช่าบางส่วน ราย 1 25.00 ราย 5 26.31
12. พื้นที่เลี้ยงกุ้งอยู่ในเขตใด   
 - เขตอนุรักษ์ ราย - ราย - 
 - เขตส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง ราย 4 100.00 ราย 19 100.00
 - อื่นๆ ราย - ราย - 
13. จํานวนบ่อที่เลี้ยงเฉลี่ย บ่อ 15.50 บ่อ 10.5 
14. พื้นที่เลี้ยงเฉลี่ยต่อบ่อ ไร่ 4.50 ไร่ 4.20 



 

 

25 
ตารางที่    (ตอ่) 

รายการ หน่วย 
ทาํสญัญา 

หน่วย 
ไม่ทําสญัญา 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 
15. ระยะเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ย/รุ่น วัน 105.5  วัน 100.5
16. ซื้อขายกุ้งลักษณะ     
 - ฟาร์มมีสญัญา ฟาร์ม 4 100.00 ฟาร์ม 19 100.00
 - ไม่ได้ทํา ฟาร์ม - - ฟาร์ม 19 100.00
 - เคยทํา ฟาร์ม - - ฟาร์ม 4 21.05
17. เงินทุนที่ใช้เลี้ยงกุ้ง   
 - ของตนเอง ราย 2 50.00 ราย 6 31.58
 - กู้ ราย - - ราย 5 26.32
 - ของตนเองและกู้บ้าง ราย 2 50.00 ราย 8 42.10
18. ขนาดกุ้งที่จับเฉลี่ย   
 - ใหญ ่ 30 – 40 ราย - - ราย 2 10.53
 - กลาง 50 – 60 ราย 3 75.00 ราย 9 47.37
 - เล็ก   70 - 80 ราย 1 25.00 ราย 8 42.10
19. ราคาเฉลี่ย/กก. บาท 162.60 บาท 153.70
20. อัตรารอดเฉลี่ย ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 80.00
21. การกําหนดราคา   
 - ผู้เลี้ยง ราย - ราย - 
 - ผู้ซื้อ ราย - ราย - 
 - ร่วมกันกําหนดราคา ราย 4 100.00 ราย 19 100.00
 
 ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.4 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรของภาคกลางและภาคตะวันออก              
เฉลี่ยปี 2555  ที่ไม่มีสัญญา (ตารางที่ 9 ) 
 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่มีสัญญา โดยคิดจาก
สัดส่วนตามพ้ืนที่บ่อเลี้ยง (บาทต่อไร่ต่อรุ่น) 

จากการศึกษาพบว่า มีต้นทุนรวมทั้งหมด 161,644 บาทต่อไร่ต่อรุ่น เป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ย 153,917 บาทต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นร้อยละ 95.22 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งตํ่ากว่าเกษตรกร   ที่มี
สัญญา เนื่องจากเกษตรกรที่ไม่มีสัญญาส่วนใหญ่จะเลี้ยงกุ้งได้ขนาดเล็กกว่าผู้ที่มีสัญญา มีส่วนน้อยที่เลี้ยงขนาด
ใหญ่ และเฉลี่ยระยะเวลาเลี้ยงจํานวนวันน้อยกว่า โดยที่เกษตรกรให้เหตุผลว่าต้องการขายกุ้งเมื่อมีความจําเป็น
ที่จะนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว และต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 148,696 บาทต่อไร่ ไม่เป็นเงินสด 5,221 
บาทต่อไร่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าอาหารกุ้งเป็นเงิน 82,277 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของต้นทุนรวม
ทั้งหมด รองลงมาค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าเป็นเงิน 32,280 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.97   ค่าพันธ์ุกุ้ง
เป็นเงิน 14,063 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ค่าแรงงานที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 6,111 บาทต่อไร่  
คิดเป็นร้อยละ 3.78 และค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินทุน 5,819 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลําดับ 
ค่าเครื่องมือและค่าซ่อม 4,042 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.50 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 3,184 บาทต่อไร่หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.97 สําหรับต้นทุนคงที่เฉลี่ย 7,727 บาทต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของต้นทุนทั้งหมด เป็นค่า
ภาษีค่าเช่าและค่าใช้ที่ดินที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,041 บาทต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นร้อยละ 2.50    
ค่าเสื่อมบ่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินสด 2,344 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 1.45 และค่าเสียโอกาสบ่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเงินสด 1,342 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.83 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย            
100.50 วัน ขนาดกุ้งเฉลี่ย 65 ตัวต่อกิโลกรัม เกษตรกรผลิตกุ้งได้เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น และ
เกษตรกรเลี้ยงกุ้งมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 80 ซึ่งเฉลี่ยแล้วกุ้งจะมีขนาดเล็กกว่าผู้ที่มีสัญญาเนื่องจาก
เกษตรกรมีความจําเป็นต้องใช้เงินจึงรีบขายกุ้ง และมีต้นทุนเฉลี่ย 134.70 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
128.26 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรขายกุ้งได้ราคา 153.70 บาทต่อกิโลกรัม มีกําไรเฉลี่ย 19.00 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้รวมเฉลี่ย 184,440 บาท ได้กําไรเฉลี่ย 30,523 บาทต่อไร่ มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 22,796 บาท     
หรือคิดเป็นกําไรร้อยละ 14.10 ต่อต้นทุนทั้งหมด  

กรณีที่เกษตรกรมีบ่อเลี้ยงมากและมีการเลี้ยงกุ้งหลายบ่อ ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรรายใหญ่และมีพ้ืนที่
ฟาร์มมากกว่า 50 ไร่ขึ้นไปจะมีการประหยัดต่อขนาดกล่าวคือ ค่าใช้จ่ายต่างๆของปัจจัยการผลิต เช่น 
ค่าอาหารกุ้ง สารปรับสภาพดินและปรับสภาพน้ํา เป็นต้น จะสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ราคาเฉลี่ยตํ่ากว่า
เกษตรกรรายเล็ก เนื่องจากมีการซื้อในปริมาณมาก และได้ราคาตํ่ากว่าเกษตรกรรายย่อยที่ซื้อครั้งละน้อย 
นอกจากนี้จะได้เครดิตในการชําระเงินจากร้านค้าที่จําหน่ายปัจจัยการผลิต จึงทําให้ต้นทุนเฉลี่ยตํ่ากว่า
เกษตรกรรายเล็ก 
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เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สามารถทําสัญญาได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรขนาดกลางขึ้นไป เนื่องจาก
ต้องการจัดส่งกุ้งในปริมาณมากให้คู่สัญญา ในบางครั้งเกษตรกรรายใหญ่ที่ผลิตกุ้งไม่พอกับที่ทําสัญญาไว้ก็อาจ
ไปซื้อจากเกษตรกรรายอื่นที่มีความคุ้นเคยกันและเป็นรายเล็กและเลี้ยงกุ้งได้คุณภาพที่ทําสัญญากับคู่ค้าและ
เป็นที่น่าเชื่อถือได้  

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายเล็กก็สามารถทําสัญญาได้ โดยเป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกร เช่น
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําสามร้อยยอด ทางสถาบันเกษตรกรจะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการและบริหารจัดการทํา
สัญญากับคู่ค้าให้ และรวบรวมกุ้งที่มีคุณภาพโดยจะเจรจากันก่อนที่สมาชิกจะมีการเลี้ยงกุ้ง แล้วรวบรวมกุ้งเป็น
ปริมาณมากพอจากสมาชิกหลายๆรายจัดส่งให้คู่สัญญา ทําให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ตลาด
แน่นอน ราคากุ้งที่ขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ และสามารถเลี้ยงกุ้งให้อยู่ในต้นทุนที่ประมาณไว้แล้ว 
สมาชิกของสหกรณ์ยังจะได้ประโยชน์จากสหกรณ์ คือ ซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ขายทั่วไปและได้
เครดิตจากสหกรณ์ จึงทําให้ต้นทุนโดยเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ยังได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์  

 
 4.5 ลักษณะรูปแบบการซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไมภาคกลางและภาคตะวันออกแบบเกษตรมีสัญญา 
 จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไมในภาคกลางและภาคตะวันออกของจังหวัด 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการทําสัญญา มีรูปแบบ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) เกษตรกรทําสัญญากับผู้ประกอบการหรือห้องเย็น เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดของ  
ลักษณะสินค้า  ข้อสัญญาต่างๆ  เช่น ลักษณะคุณสมบัติของผลผลิตหรือคุณภาพของสินค้า  จํานวนและขนาด
ที่ต้องการ ราคากุ้งคงที่ การส่งมอบ วันที่ส่งมอบ ระยะเวลา สถานที่  ระยะเวลาการชําระเงิน ฯลฯ และ
มาตรฐานพิเศษเพิ่มเติมระบุไว้ในสัญญา 
 2) เกษตรกรทําสัญญากับห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บ๊ิกซี แม็คโคร เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมี
รายละเอียดของลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เวลาส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ และอื่นๆระบุไว้ในสัญญา       
มีการตกลงราคากุ้งเป็นฐานแต่ละขนาดไว้ในสัญญาซึ่งจะมีการปรับทุกก่ีเดือนแล้วแต่จะตกลงกัน แต่ราคากุ้ง
สามารถปรับราคาได้ตามราคาตลาดในขณะที่จะส่งมอบกุ้ง โดยที่ก่อนส่งมอบจะพิจารณาราคากุ้งในท้องตลาด 
ในขณะนั้นๆเป็นเกณฑ์แล้วปรับลดตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น เกษตรกรจะตั้งราคาขายไว้ก่อน หากราคากุ้ง
ในตลาดสูงขึ้นกว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญาร้อยละ10 ทางห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มราคาขึ้นให้ร้อยละ 7 โดยจะมี
การเช็คทุกอาทิตย์ก่อนส่งมอบ แต่หากราคากุ้งลดลงร้อยละ 10 ทางห้างสรรพสินค้าจะปรับราคาลดลงร้อยละ 
7 เป็นต้น สําหรับอัตราเพิ่มลดนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงและต้องเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ถ้าหากมี
การผิดสัญญาจะปรับในอัตราที่ตกลงกัน แต่ถ้าเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ โรคระบาด และน้ําท่วมจาก
ภัยธรรมชาติ ก็สามารถแจ้งให้คู่สัญญาผ่อนผันได้ 
 3) เกษตรกรเป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม กลุ่ม ฯลฯ 
และสถาบันเกษตรกรทําสัญญากับผู้ประกอบการหรือห้องเย็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีรายละเอียดข้อตกลง
สัญญาต่างๆ ระบุไว้ในสัญญาเช่นเดียวกับลักษณะที่ 2 และราคากุ้งอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ โดยราคาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เช่น มีการปรับราคาตามสถานการณ์ ก่อนส่งมอบ 1 สัปดาห์ 
(แล้วแต่จะตกลงกันไว้) ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกรจะเป็นเกษตรกรรายเล็กที่มี
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เงินทุนไม่มาก สหกรณ์จะทําความเข้าใจกับสมาชิกก่อน และสหกรณ์จะรวบรวมกุ้งจากสมาชิก และดําเนินการ
ให้ จัดส่งกุ้งให้คู่สัญญา สมาชิกสหกรณ์จะได้ประโยชน์จากการซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์เป็นเงินเชื่อและได้
ในราคาพิเศษ และสามารถชําระเงินค่าปัจจัยเมื่อขายกุ้งได้ นอกจากนี้ยังได้เงินปันผลจากสหกรณ์เมื่อสหกรณ์
ขายกุ้งได้อีก จะทําให้ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งเฉลี่ยตํ่ากว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ทําสัญญา 

4) เกษตรกรเป็นสมาชิกกับสหกรณ์และสหกรณ์ทําสัญญากับผู้นําเข้าต่างประเทศปีต่อปี เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยต้ังราคากุ้งไว้ในสัญญาเป็นราคาที่เกษตรกรคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นราคานี้ โดยที่
เกษตรกรได้คดิค่าความเสี่ยงรวมไว้แล้ว ซึ่งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ในระยะเวลาก่อนที่จะ 
ส่งมอบ สําหรับเวลาที่จะปรับเปลี่ยนราคากุ้งนั้นคู่สัญญาจะตกลงกันก่อนว่าเมื่อใด และผู้นําเข้ายินดีปรับราคา
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงเวลานั้น เพราะผู้นําเข้าจากต่างประเทศเชื่อใจและมั่นใจในการผลิตกุ้งของ
เกษตรกรกลุ่มนี้ ในกรณีที่กุ้งที่เกษตรกรผลิตกุ้งได้คุณภาพดีกว่าที่ทําสัญญาไว้ได้เป็นเกรดสูง (Premium)   
ผู้นําเข้ายินดีจะเพิ่มราคาให้เกษตรกรอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นที่พอใจของเกษตรกร นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่
เกษตรกรจะได้รับคือเมื่อสหกรณ์ขายสินค้าของสหกรณ์ได้ เกษตรกรก็จะได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์ และ
เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมาเลี้ยงกุ้งจากสหกรณ์ได้ในราคาพิเศษและเป็นเงินเชื่อ สามารถชําระเงิน
หลังจากการขายกุ้งได้ ทําให้เกษตรกรยินดีและยอมรับที่จะทําสัญญาในลักษณะนี้ ถือว่าการซื้อขายกุ้งที่มีการ
ทําสัญญาเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรทีเป็นสมาชิกกับสหกรณ์นั้นจะเป็นเกษตรกร
รายเล็กและมีเงินทุนไม่มาก 

จากการศึกษาพบว่า การทําสัญญาในลักษณะที่กําหนดราคาเป็นฐานไว้ ในลักษณะที่ 2 3 และ4 ที่สามารถ
ปรับราคาขึ้นลงตามอัตราที่ตกลงกันและในระยะเวลาที่กําหนดเจรจาเรื่องราคานั้น  ทําให้ทั้งคู่สัญญามีความพอใจถือ
ว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตกุ้งได้ใกล้เคียงกับความต้องการของ
ตลาด ทั้งสองฝ่ายได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ เกษตรกรสามารถที่จะวางแผนการผลิตและบริหารจัดการต้นทุน
การผลิตได้ รวมทั้งทราบรายได้ที่แน่นอน สามารถลดความเสี่ยงให้ทุกฝ่ายได้ สําหรับลักษณะที่ 1 เป็นการซื้อขายกัน
มาในอดีต มักจะไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ของทั้ง 2 ฝ่าย เช่น บางครั้งหากปริมาณกุ้งในท้องตลาด 
มีจํานวนมากห้องเย็นจะอ้างว่ากุ้งไม่ได้ตามที่ตกลงกันและซื้อกุ้งในราคาที่ต่ํากว่าสัญญา และเกษตรกรบางรายหาก      
เห็นว่าราคากุ้งในตลาดสูงกว่าที่ได้ตกลงกันก็จะนํากุ้งไปขายที่อื่นไม่ส่งมอบตามสัญญากันไว้ ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย    
แนะนําว่า ควรมีหน่วยงานของรัฐมาเป็นหน่วยงานกลางกํากับดูแลให้ความเป็นธรรม และมีบทลงโทษผู้ทําผิดสัญญา
และควรให้ความสําคัญและยกย่องผู้ปฏิบัติถูกต้อง เช่น การให้เกียรติบัตรหรือให้สิทธิพิเศษต่างๆ สําหรับผู้ปฏิบัติ
ถูกต้องหรือการรับรองกลุ่มให้บริการที่มีคุณภาพโดยรัฐ เพื่อให้เกิดความภูมิใจในการรักษาชื่อเสียง นอกจากเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว เกษตรกรรายเล็กบางรายที่ไม่ได้ทําสัญญายินดีที่จะทําสัญญา แต่เนื่องจากว่าไม่สามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้
ปริมาณกุ้งมากพอกับความต้องการได้ และยังไม่มีความรู้เรื่องการทําพันธสัญญา  
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4.6 เปรยีบเทยีบการเลี้ยงกุ้งแบบมีสัญญาและไม่มีสัญญา 
 

รายการ มีสัญญา ไม่มีสัญญา 
1. การลงทุน เกษตรกรลงทนุสร้างบ่อ ซื้อ

อุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายต่างๆ 
ตลอดถึงการหาแรงงานในการ
เลี้ยง 

เช่นเดียวกับเกษตรกรที่มีสญัญา

2. ปัจจัยการผลิตที่สําคัญ เช่น 
พันธ์ุกุ้ง อาหารกุ้ง ยาและ
สารเคม ี

จะเลือกซื้อปัจจัยการผลิตได้
อิสระ แต่จะต้องเชื่อถือได้ และ
สามารถควบคมุต้นทุนและวาง
แผนการผลิตได้ มีต้นทุนโดย
เฉลี่ยตํ่ากว่าแบบไม่มีสัญญา 

จะเลือกซื้อได้อิสระ  

3. การเลี้ยงและการจัดการ เกษตรกรจะต้องสนใจในการ
บริหารจัดการด้วยตัวเอง
ทั้งหมด ดูแลอย่างใกล้ชิด 

เลี้ยงได้อย่างอิสระ 

4. การจําหน่ายผลผลิต มีตลาดแน่นอน ตามท่ีได้ตกลง
ราคาและเวลาที่ส่งมอบกับ
คู่สัญญา ทราบรายได้แน่นอน 

มีอิสระในการกําหนดราคาและ
อิสระในการขาย เมื่อมีความ
จําเป็นต้องใช้เงินสามารถขาย
กุ้งได้ 

5. ผลตอบแทน ได้รับผลตอบแทนตามราคาใน 
ท้องตลาด ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
เป็นที่พอใจ 

ได้รับผลตอบแทนเป็นที่พอใจใน
บางครั้ง ราคาไม่แน่นอน 
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรในภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก เฉลี่ยป ี2555 ที่มีสัญญาและไม่มีสญัญา  
                                                                                                                   บาท/ไร่/รุ่น 

รายการ 
ที่มีสัญญา ไม่มีสัญญา

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ
1. ต้นทุนผันแปร 161,986 95.44 153,917 95.22
   1.1 ค่าพันธุ์ 12,297 7.25 14,063 8.70
   1.2 ค่าเตรียมบ่อ 3,083 1.82 2,425 1.50
   1.3 ค่าอาหาร 90,524 53.34 82,277 50.90
   1.4 ค่าแรงงาน 6,751 3.98 6,111 3.78
   1.5 ค่าสารเคมีบําบัดและน้ํา 4,311 2.54 3,718 2.30
   1.6 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,157 8.93 13,093 8.10
   1.7 ค่าไฟฟ้า 16,790 9.89 19,187 11.87
   1.8 ค่าเครื่องมืออุปกรณ์และค่าซ่อม 4,787 2.82 4,042 2.50
   1.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,001 1.76 3,184 1.97
   1.10 ค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินทุน 5,285 3.11 5,819 3.60
2. ต้นทุนคงที่ 7,741 4.56 7,727 4.78
   2.1 ค่าภาษีค่าเช่าและค่าใช้ท่ีดิน 4,100 2.42 4,041 2.50
   2.2 ค่าเสื่อมบ่อเครื่องมือและอุปกรณ์ 2,639 1.55 2,344 1.45
   2.3 ค่าเสียโอกาสบ่อเครื่องมือและอุปกรณ์ 1,002 0.59 1,342 0.83
3. ต้นทุนทั้งหมด 169,727 100 161,644 100
4. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 1,240 1,200 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) กุ้งขนาด         
ตัว/กก. 

162.60
58

153.70 
65 

6. รายได้ทั้งหมดเฉลี่ย/ไร่ (บาท) 201,624  184,440
7. รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 39,638  30,525
8. กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 31,897  22,796
9. ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย/กก. (บาท) 130.60  128.26
10. ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย/กก. (บาท) 136.88  134.70
11. กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) 25.72  19.00
12. ร้อยละของกําไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด 18.79  14.10
13. อัตรารอด (%) เฉลี่ย 80%  
 

 หมายเหตุ : จากการสํารวจเมื่อเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2556 เป็นค่าใช้จ่ายของปี 2555 
   -  แบบที่มีสญัญาระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 106.50 วัน ไมม่ีสญัญา 100.50 วัน 
   - ค่าเสียโอกาสเงินทุนใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.25% ต่อปี 
   - ต่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโบนัส ค่าอาหารคนงาน ค่าห้องปฎิบัติการ 



บทที่ 5  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการผลิตและตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา ในเขตพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดและประจวบคีรีขันธ์ จากจํานวนตัวอย่าง
เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง 23 ราย เกษตรกรที่มีสัญญา 4 รายและผู้ไม่มีสัญญา 19 ราย พบว่าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีการทําสัญญาจะเป็นเกษตรกร
รายใหญ่และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งมากกว่าที่ไม่มีสัญญา และมีพ้ืนที่ฟาร์มเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป เนื่องจาก
จะต้องมีปริมาณผลผลิตกุ้งเป็นจํานวนมากเพื่อส่งให้คู่สัญญา แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายเล็กและขนาดกลางก็สามารถ
ทําสัญญาได้ โดยเป็นสมาชิกกับสถาบันเกษตรกร ทางสถาบันเกษตรกรจะดําเนินการให้ และได้รับผลประโยชน์เป็น       
ที่น่าพอใจกว่าที่ทําการขายกุ้งแบบไม่มีสัญญา เนื่องจาก มีตลาดรับซ้ือแน่นอนและราคารับซ้ืออยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ 
และยังทําให้ประกอบอาชีพนี้ได้ยั่งยืน ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการทําสัญญานั้นจะมีอิสระในการขายแต่ราคาไม่แน่นอน และ
สามารถขายกุ้งเมื่อใดก็ได้เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีสัญญา          
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อไร่ต่อรุ่น มีต้นทุนรวมทั้งหมด 169,727 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร 161,986 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 95.44 ของต้นทุนรวมทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกุ้งคิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมาเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 19.82 ค่าพันธ์ุกุ้งร้อยละ 7.25 ค่าแรงงานร้อยละ 3.98 และ
ค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินทุนร้อยละ 3.11 ตามลําดับ ส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ 7,741 บาทต่อไร่ต่อรุ่น    
คิดเป็นร้อยละ 4.56 ของต้นทุนทั้งหมด เวลาเล้ียงเฉลี่ย 106.50 วัน ได้กุ้งขนาดเฉลี่ย 58 ตัวต่อกิโลกรัม ผลผลิต
รวมเฉลี่ย 1,240  กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 136.88 บาทต่อกิโลกรัม ราคากุ้งที่ขายได้เฉล่ีย 162.60 
บาทต่อกิโลกรัม มีกําไร 25.72 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นกําไรสุทธิร้อยละ 18.79 ของต้นทุนทั้งหมด ขณะที่
เกษตรกร ที่ไม่มีสัญญาพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งรวม 161,644 บาทต่อไร่ต่อรุ่น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร 
153,917 บาทคิดเป็นร้อยละ 95.22 ของต้นทุนทั้งหมด ประกอบด้วยค่าอาหารร้อยละ 50.99 รองลงมาเป็น     
ค่าไฟฟ้านํ้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 19.97 ค่าพันธ์ุร้อยละ 8.70 ค่าแรงงานร้อยละ 3.78 และค่าดอกเบ้ียและค่าเสีย
โอกาสเงินทุนร้อยละ 3.60 ตามลําดับ มีต้นทุนคงที่ 7,727 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 ผลิตกุ้งได้ 1,200 กิโลกรัม 
ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 100.50 วัน ได้กุ้งขนาดเฉลี่ย 65 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาที่ขายได้เฉล่ีย 153.70 บาทต่อกิโลกรัม 
กําไรสุทธิเฉลี่ย 19.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือกําไรสุทธิร้อยละ 14.10 ของต้นทุนทั้งหมด 

สําหรับลักษณะตลาดกุ้งของภาคกลางและภาคตะวันออกที่มีสัญญาพบว่ามี 4 ลักษณะ คือ  
1. เกษตรกรทําสัญญากับผู้ประกอบการห้องเย็นแปรรูปเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดราคาคงที่ 

รายละเอียดลักษณะกุ้ง เวลาและสถานที่ส่งมอบ มีรายละเอียดและข้อตกลงต่างๆในสัญญา  
2. เกษตรกรทําสัญญากับห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เป็นลายลักษณ์อักษรมีรายละเอียด

กุ้งและราคาที่เป็นฐานไว้ พร้อมอัตราเพิ่มลดท่ีสามารถปรับราคาได้ก่อนที่จะส่งมอบและข้อตกลงต่างๆในสัญญา            
3. เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์  สถาบันเกษตรกรทําสัญญากับผู้ประกอบการหรือ

ห้องเย็นรายละเอียดข้อตกลงกําหนดไว้ในสัญญาเช่นเดียวกับลักษณะที่ 2 และลักษณะที่  
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4. เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ รายละเอียดของสัญญาเช่นเดียวกับลักษณะที่ 
2 สหกรณ์ทําสัญญากับผู้นําเข้าต่างประเทศเป็นสัญญาปีต่อปี เป็นลายลักษณ์อักษร ราคากุ้งเป็นราคาที่เกษตรกร
คาดไว้ล่วงหน้าคิดค่าความเส่ียงไว้แล้ว ราคาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยคู่สัญญาจะมีการเจรจากัน
ก่อนที่จะส่งมอบ กรณีผลิตกุ้งได้เกรดคุณภาพ ผู้นําเข้าจะเพิ่มราคาให้เกษตรกรอีกระดับหนึ่ง ทําให้เกษตรกรยินดีที่
จะทําสัญญาซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย  
             จากการศึกษาพบว่าการทําสัญญาในลักษณะที่กําหนดราคาเป็นฐานไว้ ในลักษณะที่ 2 3 และ4         
ที่สามารถปรับราคาขึ้นลงตามอัตราที่ตกลงกันและในระยะเวลาที่กําหนดเจรจาเรื่องราคานั้น  ทําให้ทั้งคู่สัญญามี
ความพอใจถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตกุ้งได้ใกล้เคียงกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งสองฝ่ายได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ เกษตรกรสามารถที่จะวางแผนการผลิตและ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งทราบรายได้ที่แน่นอน สามารถลดความเสี่ยงให้ทุกฝ่ายได้ สําหรับลักษณะ
ที่ 1 มักจะไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากความไม่ซ่ือสัตย์ของทั้ง 2 ฝ่าย เช่น บางครั้งหากปริมาณกุ้งในท้องตลาดมี
จํานวนมากห้องเย็นจะอ้างว่ากุ้งไม่ได้ตามที่ตกลงกันและซื้อกุ้งในราคาที่ต่ํากว่าสัญญา และเกษตรกรบางรายหากเห็น
ว่าราคากุ้งในตลาดสูงกว่าที่ได้ตกลงกันก็จะนํากุ้งไปขายที่อื่นไม่ส่งมอบตามสัญญากันไว้ ซ่ึงทั้งผู้ซ้ือและผู้ขายแนะนํา
ว่าควรมีหน่วยงานของรัฐมาเป็นหน่วยงานกลางกํากับดูแลให้ความเป็นธรรม และมีบทลงโทษผู้ทําผิดสัญญาและ
ควรให้ความสําคัญและยกย่องผู้ปฏิบัติถูกต้อง เช่น การให้เกียรติบัตรหรือให้สิทธิพิเศษต่างๆ สําหรับผู้ปฏิบัติ
ถูกต้องหรือการรับรองกลุ่มให้บริการที่มีคุณภาพโดยรัฐ เพื่อให้เกิดความภูมิใจในการรักษาชื่อเสียง นอกจากเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว เกษตรกรรายเล็กที่ไม่ได้ทําสัญญาบางรายยินดีที่จะทําแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถเลี้ยงกุ้งให้ได้ปริมาณ
กุ้งมากพอกับความต้องการได้และยังไม่มีความรู้เรื่องการทําพันธสัญญา  
 

 5.2 ปัญหาการผลิตของเกษตรกรที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา 
      1. ลูกกุ้งราคาแพงและเลี้ยงไม่โต บางช่วงขาดแคลน 
      2. ลูกกุ้งคุณภาพไม่ดี ทําให้ต้นทุนค่าลูกกุ้งสูงขึ้น เนื่องจากมีการลงลูกกุ้งช้ํา กุ้งเป็นโรค   
      3. เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทําสัญญา เนื่องจากมีปริมาณกุ้งน้อยและไม่มีความรู้เรื่องการชื้อขายแบบมี 
          พันธสัญญา 
      4. อาหารกุ้งราคาแพง บางอย่างคุณภาพไม่ดี 
      5. แรงงานหายาก ค่าแรงสูงขึ้น 
      6.  เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน 
 

5.3 ปัญหาการตลาดของเกษตรกรที่มีสัญญาและไม่มีสัญญา 
      1. ราคากุ้งมีความผันผวน 
      2. เนื่องจากปลายปี 2555 กุ้งเป็นโรคตายด่วน (EMS) ทําให้ผลผลิตกุ้งลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งค่อนข้างสูง  
         สมาชิกของสหกรณ์หรือผู้เล้ียงกุ้งขาดปริมาณกุ้งส่งมอบ ทําให้ขาดโอกาสทางการตลาด 
      3. สถาบันเกษตรกรขาดเงินหมุนเวียน ในการรับซ้ือลดเช็ค 
      4. ผู้ประกอบการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
      1. ให้กรมประมงตรวจลูกกุ้งอย่างเข้มงวด 
      3. ให้ส่วนราชการตรวจคุณภาพอาหารกุ้งให้เข้มงวด 
      4. ให้ภาครัฐให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทําสัญญาซื้อขาย และให้ความรู้   
      5. ให้มีการทําสัญญา โดยให้ราคายืดหยุ่นตามสถานการณ์ในระยะเวลาที่กําหนดก่อนส่งมอบและควรมี 
          ราคากลางเพื่อไว้ฐานเปรียบเทียบและให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย  
      6. ควรมีการทําสัญญา โดยมีคณะทํางานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกํากับดูแลให้เป็นไปตาม 
          ข้อตกลง หากฝ่ายใดทําผิดก็ให้ลงโทษ ทําถูกต้องก็ให้รางวัลและยกย่องชมเชยหรือให้สิทธิพิเศษ 
      5. ให้ภาครัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยต่ําให้เกษตรกร 
          และผู้ประกอบการใช้บริการในการหมุนเวียนซื้อขายกุ้ง 
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ภาคผนวก 
 

         ในประเทศไทยเริ่มมีการซื้อขายแบบมีข้อตกลงมาต้ังแต่ปี 2513 ต่อมาในปี 2520 รัฐบาลเห็น
ความสําคัญจึงได้มีการสนับสนุนการซื้อขายแบบมีข้อตกลงจนเป็นที่ยอมรับจากบริษัทห้องเย็นและเกษตรกร
อย่างรวดเร็ว ทําให้มีการขยายไปสู่สินค้าเกษตรประเภทอื่น และกุ้งเป็นสินค้าหนึ่งที่สําคัญของประเทศสามารถ
ส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก ซึ่งผลดีของการทําการซื้อขายแบบมีข้อตกลงกุ้ง         
สิ่งสําคัญคือ บริษัทห้องเย็นสามารถวางแผนการตลาดได้ คํานวณต้นทุนการผลิตได้ล่วงหน้า และมั่นใจในการ
นําผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้เพียงพอและต่อเนื่อง สําหรับเกษตรก็เป็นการสร้างความมั่นใจในการมีตลาดรองรับ
ผลผลิตโดยมีราคาที่ประกันไว้แน่นอน เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดทุน หากผลผลิตตกตํ่าในอนาคต รวมทั้ง
ยังช่วยการเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรที่ขาดแคลนเงินทุน เพราะสามารถขอรับสินเชื่อจากธนาคารได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากมีสัญญาข้อตกลงเป็นเอกสารยืนยัน 

1. ความจําเป็นของตลาดข้อตกลง 

 จากข้อมูลของกรมการค้าภายใน (2550) ได้กล่าวถึง การจัดทําตลาดข้อตกลงซื้อขายผลผลิตสินค้า
เกษตรระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้รับซื้อเกิดขึ้น เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ราคาปริมาณสินค้าเกษตรกรมีความผันผวน
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทําให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านการขาย ไม่มีหลักประกันรายได้จากการขายสินค้า 
โรงงานแปรรูปหรือส่งออก ประสบปัญหาในการวางแผนการผลิตและการตลาด ขาดหลักประกันด้านต้นทุน 
เกิดข้อจํากัดด้านการขยายตลาด ตลาดซื้อขายทันทีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปและ
ผู้ส่งออกได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการขยายสินค้าที่ลดขั้นตอนทางการตลาด 
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาและการผลิต 

2. ระบบตลาดข้อตกลง 

 กรมการค้าภายใน (2550) ได้กล่าวถึงระบบตลาดข้อตกลงในปัจจุบันว่า ตลาดข้อตกลง (Contract 
Farming) เป็นองค์ประกอบในระบบการซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรของไทย และนับวันระบบดังกล่าวได้ทวี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ระบบการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรที่มีสัญญาข้อตกลงจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ผู้ซื้อและผู้ขายทั้ง 2 ฝ่าย จะได้รับประโยชน์มากน้อยแตกต่างกัน จะขึ้นอยู่กับอํานาจการต่อรองทั้งสองฝ่าย 
โดยที่สัญญาตกลงกันจะทําให้เกิดความม่ันใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตร หรือผู้ขาย
สินค้าเกษตรจะได้รับประโยชน์ในด้านความแน่นอนของราคาจําหน่ายผลผลิต ลดความเสี่ยงในด้านความ      
ไม่แน่นอนของตลาด โดยเฉพาะสัญญาที่มีการประกันราคารับซื้อผลผลิตในอนาคต จึงทําให้เกษตรกรสามารถ
หยั่งรู้รายได้ของตนเอง จากการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต และสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้  
ทั้งปี ส่วนโรงงานแปรรูปที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ซื้อ จะได้รับประโยชน์ในประเด็นที่จะได้รับสินค้าเกษตร หรือ
วัตถุดิบการเกษตรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตามที่ได้ตกลงในสัญญา รวมท้ังลดความเสี่ยงในปัญหาการขาด
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แคลนวัตถุดิบ จึงเป็นหลักประกันที่จะสามารถควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการ 
เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป 
 นอกจากนี้ ตลาดข้อตกลงเป็นทางเลือกในการซื้อขายสินค้าเกษตรที่ลดขั้นตอนการตลาด ลดความ  
ผันผวนของราคาและการผลิต เพราะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะยอมทําสัญญากัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ   
ตกลงกันว่าจะซื้อขายสินค้ากันในอนาคต โดยมีการระบุถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าเป็นคุณภาพ 
ปริมาณ ราคา รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการชําระเงิน การส่งมอบและการมอบสินค้า ซึ่งเมื่อมีการ
ทําสัญญาข้อตกลงกนัแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนทางด้านราคาสินค้าเกษตรในอนาคต 

3. สินค้าที่มีความเหมาะสมในการจัดทําสัญญาข้อตกลง 

 การจัดทําตลาดข้อตกลงสินค้าใดๆ นั้น สํานักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี (2550) ได้กล่าวว่า 
สินค้าที่มีความเหมาะสมในการจัดทําสัญญาข้อตกลง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับซื้อและผู้ขายที่เห็น
ความสําคัญและความจําเป็นในการซื้อขายสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ตาม ลักษณะหรือคุณสมบัติของผลผลิตเป็น
ปัจจัยสําคัญยิ่งต่อการพิจารณาว่าควรจะจัดทําตลาดข้อตกลงหรือไม่  

โดยทั่วไปคุณสมบัติของผลผลิตที่มีความเหมาะสมในการจัดทําตลาดข้อตกลงจะมีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังนี้ 
 1) เป็นสินค้าที่มีลักษณะเน่าเสียง่าย และต้องส่งให้ถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ตามเวลาการส่งมอบรวดเร็ว 
เช่น ผักและผลไม้ เป็นต้น 
 2) เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก สลับซับซ้อนในเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษา 
การใช้แรงงาน เช่น ยาสูบ ใบชา และการเลี้ยงโคนม เป็นต้น 
 3) เป็นสินค้าที่ต้องการแปรรูป และโรงงานที่จะแปรรูป จําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนสูง เช่น 
ปาล์มน้ํามัน อ้อย ยางพารา เป็นต้น 
 4) เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการชนิดและคุณภาพพิเศษ เช่น ข้าวบาสมาติ เมล็ดพันธ์ุพืช และโคเนื้อ   
เป็นต้น 

4. รูปแบบตลาดข้อตกลง 

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา (2546) ได้กล่าวถึง รูปแบบตลาดสัญญาข้อตกลง    
ที่มีการดําเนินการในประเทศไทย และความเป็นไปได้ในการจัดทําโครงการตลาดข้อตกลงตามสัญญาที่มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยปกติสัญญาข้อตกลงจะมีองค์ประกอบที่จําเป็นเพียงคน 2 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อและผู้ขายที่
เกิดความพึงพอใจในการร่วมทําสัญญาข้อตกลง ซึ่งรูปแบบของสัญญาข้อตกลงที่น่าจะพิจารณาในรูปแบบ  
ต่างๆ ดังนี้ 
 1)  สัญญาซื้อ-ขายสินค้าเกษตรระหว่างผู้ขาย คือ เกษตรกรกับผู้รับซื้อ ซึ่งก็คือ โรงงานแปรรูปสัญญา
ในลักษณะดังกล่าวจะมีเพียงบุคคลเพียง 2 บุคคลเท่านั้น 
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 2)  โครงการสี่ประสานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกอบด้วย เกษตรกร ภาคเอกชน โรงงาน
แปรรูป ภาครัฐ และสถาบันการเงิน (ธกส.) โดยภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมการผลิตตาม
นโยบาย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้านปัจจัยการผลิต และเงินทุนที่มีการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยแบบ     
ผ่อนปรน 
 3)  สภาการเกษตร จะเป็นองค์กรที่พบปะกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในรูปของคณะกรรมการสินค้า
ต่างๆ เพื่อเป็นเวทีการเจรจาต่อรองตกลงกันระหว่างกลุ่มซื้อและผู้ขาย ที่จะเข้ามาเจรจาต่อรองในรูปของกลุ่ม
สมาคมต่างๆ 
 4)  การยกร่างกฎหมายเกษตรกรไทย ในลักษณะกฎหมายการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (Farm Bill) ที่
เป็นสัญญาประชาคมของรัฐที่มีต่อประชาชนในหลักประกันรายได้ของเกษตรกร ด้วยการอุดหนุนเกษตรกร
ผู้ผลิต การมีกฎหมายการเกษตรรองรับจะช่วยทําให้เกิดหลักประกันด้านการตลาด และทําให้ระบบตลาด
ข้อตกลงมีประสิทธิภาพเกิดผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร 
 5) สัญญาซื้อ-ขายสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า เป็นการซื้อ-ขายที่ตกลงกันในปัจจุบันในตลาด
ล่วงหน้า แต่มีการส่งมอบสินค้าและชําระเงินในอนาคต 

5. บทบาทและความจําเป็นในการใช้สัญญาข้อตกลง 

 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา (2546) ได้กล่าวถึง บทบาทและความต้องการใช้
ระบบตลาดข้อตกลงที่มีมากขึ้นในระบบธุรกิจการเกษตร หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะพบว่า การผลิตสินค้า
เกษตรในปัจจุบันเป็นการผลิตตามข้อเรียกร้องของตลาด หรือลูกค้า และเพื่อให้ได้สินค้าตรงกับที่ลูกค้าต้องการ
ทั้งชนิดและคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตนับต้ังแต่การคัดเลือกชนิดพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และคุณภาพ
วัตถุดิบ เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการ การทําสัญญาข้อตกลงในการซื้อ-ขายสินค้าเกษตร จึงเป็นเครื่องมือที่
สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีหลักประกันที่จะได้วัตถุดิบตามที่
ต้องการได้ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าเรียกร้องต้องมีความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต การแปรรูป 
การคัดเลือก และคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองการผลิตในประเด็นของความปลอดภัยการผลิตอาหาร (Food 
Safety) จึงมีความจําเป็นต้องควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ทั้งการผลิตวัตถุดิบกระบวน     
การแปรรูป โดยพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ระบบห่วงโซ่ (Supply Chain) ซึ่งเป้นกระบวนการผลิตที่
ตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ระบบ GAP (Good Agriculture Practice) และระบบ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกระบวนการผลิตดังกล่าว จึงถือเป็น
ประเด็นสําคัญ  ที่ต้องพิจารณาหันมาใช้ระบบตลาดข้อตกลง (Contract farming) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว รวมทั้งต้องนําเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (post Harvest Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิผล ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการถนอมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการแช่เย็น การแช่แข็ง (Individual 
Quick Frozen : IQF) การจัดหาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการนําสินค้าไปสู่ผู้ซื้อ โดยสินค้ายังคง
คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และพร้อมที่จะบริโภคด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถหยั่งรู้ความ
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ต้องการของลูกค้า หรือตลาดโดยที่กระบวนการควบคุมการผลิตภายใต้ห่วงโซ่การผลิต ผู้ประกอบการสามารถ
วางแผนและควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Product) ตรงกับความ
ต้องการที่ส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ 

6. หลักการของสัญญาข้อตกลง 

 ตามหลักการนั้นคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา (2546) ได้กล่าวว่า คู่สัญญาควร
ปฏิบัติตามข้อตกผูกพันตามสัญญา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ว่า กรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือ
ฝ่ายหนี่งฝ่ายใดบิดพลิ้ว หลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาความเสี่ยงการซื้อ-ขาย
สินค้าเกษตรที่มีปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงทางการตลาดที่เกิดความไม่แน่นอนในราคาผลผลิต
การเกษตร และความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติทําให้ผลผลิตได้รับความเสียหายความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะ
เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถทําให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อผูกพันได้ ปัญหาดังกล่าวมักจะส่งผลกระทบต่ออาชีพ
การเกษตร และนํามาสู่การไร้เสถียรภาพของรายได้ หากรัฐบาลปรารถนาที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกิดความม่ันคง การลดความเสี่ยงภัยในการผลิตผลการเกษตรถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะรองรับ 
อุดช่องว่างของปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดทําโครงการประกันภัยพืชผล (crops Insurance) โดยรัฐควรต้อง
แบกรับภาระในการอุดหนุนค่าดอกเบี้ยประกันภัย (Premium) ให้กับเกษตรกร 
 นอกจากนี้ ความจําเป้นของการทําสัญญาตลาดข้อตกลง แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับคน 2 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์แต่สัญญาที่ดี ควรต้องอยู่บนขอบเขตพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่ 2 ฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติได้ และมีความพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งภาครัฐแม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของการเป็นคู่สัญญา แต่ภาครัฐก็
ควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลการจัดทําสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด เพื่อให้คู่สัญญาสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างราบรื่น รวมทั้งมีกระบวนการยุติข้อพิพาทได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการซื้อ-ขายลื่นไหลได้รวดเร็ว หากกระบวนการยุติข้อพิพาทมีความ
ล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักในการซื้อ-ขายสินค้าเกษตร 
 ดังนั้น ทางออกของระบบการเกษตรของไทย ด้วยรูปแบบการทําสัญญาข้อตกลง และเพื่อให้เกิด     
ประสิทธิภาพกับเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาลควรจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือก
รูปแบบของระบบการควบคุมสัญญาตลาดข้อตกลง ที่อาจจะเป็นในรูปของสภาการเกษตร หรือการออก
กฎหมายการเกษตรในลักษณะที่มีการช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกร รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดโครงการ
ประกันภัยพืชผลให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในส่วนของดอกเบี้ยประกันภัย หากการ
ดําเนินการได้อย่างราบรื่น และมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอันจะนําสู่การกินดีอยู่ดีของคนทั้งประเทศต่อไป ดังนั้น 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ในญัตติตลาดข้อตกลงจะเป็นการไขข้อสงสัย
ในประเด็นปัญหาดังกล่าว และเสนอทางออกให้กับประชาชน 
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7. ปัจจัยที่ทําให้ตลาดข้อตกลงประสบผลสําเร็จ 

 กรมการค้าภายในจังหวัดราชบุรี (2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้ตลาดข้อตกลงประสบผลสําเร็จว่ามี
ปัจจัยที่สําคัญ ดังนี้ 
 1) ภาคเอกชนและภาคราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของตลาด
ข้อตกลงที่ถูกต้อง รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําตลาดข้อตกลง 
 2) ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องมีความต้องการและมีความพร้อมที่จะดําเนินการซื้อขายสินค้าเกษตรในรูป
ตลาดข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3) ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาดสินค้าที่จัดทํา
ตลาดข้อตกลงอย่างแท้จริง 
 4) แหล่งผลิตและโรงงานแปรรูปจะต้องไม่อยู่ห่างไกลกันมาก เพื่อลดความเสียหานที่เกิดจากการขนส่ง 
 5) ผู้รับซื้อและผู้ขายจะต้องรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงเสมือนวินัยของสังคม 

8. แนวทางในการจัดทําตลาดข้อตกลง 

 ในการจัดทําตลาดข้อตกลงสินค้าเกษตรนั้น กรมการค้าภายในในจังหวัดราชบุรี(2550) ได้กล่าวว่า การ
จัดทําตลาดข้อตกลงสินค้าเกษตร ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน แบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและ
กันด้วยความเป็นธรรมภายใต้การดูแลประสานประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งมีแนวทางในการจัดทําตลาด
ข้อตกลง ดังนี้ 
 1) พิจารณาถึงคงวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ในสินค้าแต่ละชนิดที่จะนํามาจัดทําตลาดข้อตกลง
สินค้าเกษตร 
 2) ส่งเสริมการจัดทําสัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร โดยพิจารณาความพร้อมและความต้องการ
ของเกษตรกร โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออกหรือตัวแทนธุรกิจที่จะดําเนินการให้มีการจัดทําสัญญาข้อตกลงซื้อขาย
ระหว่างกัน มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดให้มีการจัดทํา
สัญญาข้อตกลงตามรูปแบบสัญญามาตรฐาน ที่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของ     
ทุกฝ่าย และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลง 

9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบตลาดข้อตกลง 

 กรมการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี (2550 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบตลาดข้อตกลงมี   
3 ด้าน คือ ด้านเกษตรกร ด้านโรงงานแปรรูป และด้านผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งรายละเอียด       
ของแต่ละด้านมี ดังนี้ 
 1) ด้านเกษตรกร 
    เกษตรกรได้รับประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง คือ มีทางเลือกในการขายผลผลิตของตนเอง
เพิ่มขึ้นและลดขั้นตอนการตลาด โดยมีหลักประกันรายได้ที่แน่นอนจากการขายผลผลิตและได้รับสินเชื่อ 
เทคนิค วิทยากรในการผลิตจากคู่สัญญา 
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 2) ด้านโรงงานแปรรูป 
    โรงงานงานแปรรูปได้รับประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง คือ ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามต้องการ เป็นการช่วยลดความสูญเสียในขบวนการผลิต อันมีผลทําให้ต้นทุนลดลงโดยราคาและ
ปริมาณที่ได้รับมีเสถียรภาพ สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ด้านผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม 
    ผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม ได้รับประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง คือ ผู้บริโภคจะได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการจ้างงานและมีรายได้
เพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น 
 ข้อมูลจากรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องตลาดข้อตกลงจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและ 
สหกรณ์วุฒิสภา (2546) ได้กล่าวถึงการซื้อขายสินค้าเกษตรในปัจจุบันระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูป
มักจะใช้วิธีการของสัญญาข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ธุรกิจแปรรูปสินค้า
เกษตรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือปศุสัตว์ ธุรกิจการเกษตรในรูปของบริษัทต่างยืนยันได้ว่า ได้มีการใช้ระบบ
ของตลาดข้อตกลงมาใช้ในการบริหารธุรกิจเกือบทุกแห่ง โดยที่ธุรกิจแต่ละรายมีสัญญาข้อตกลงในการรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรจํานวนไม่น้อยกว่าพันราย ซึ่งบริษัทธุรกิจการเกษตรที่มีการใช้ระบบตลาด ข้อตกลง
ประกอบด้วย บริษัท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) บริษัท เครือเบทาโกร บริษัท ธานี
ยามาสยาม จํากัด (มหาชน) บริษัท บางกอกแร้นท์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซัลเวลเล่ย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จํากัด บริษัท ซันฟูดส์ อินเตอร์เนชั่ลเนล จํากัด บริษัท บีฟูดส์ โปรดักซ์ จํากัด บริษัท     
ยู่สูงอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สหฟาร์ม จํากัด บริษัท ไก่สดเซนทาโก จํากัด และบริษัท จีเอฟพีที จํากัด 
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สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster)   
ปี 2555 (ที่มา : กรมประมง) 
 จากสถานการณ์ด้านราคาของสินค้ากุ้งตกตํ่าในช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งต้องประสบปัญหาเป็นอย่างมาก และได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากภาคใต้ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อ  
ขอรับการช่วยเหลือจากรับบาล ดังนั้น กรมประมงในฐานะผู้กํากับดูแลด้านสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์จึงได้เสนอ
โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster)      
สินค้ากุ้ง เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และเห็นชอบในหลักการอนุมัติ
วงเงิน 562.38 ล้านบาท สําหรับชดเชยราคากุ้ง จํานวน 30,000 ตัน ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน โดยกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการชดเชย 20 บาท/กก. สําหรับกุ้งใหญ่กว่า 40-80 ตัว/กก. และ 10 บาท/กก. ในกุ้งขนาด   
90-100  ตัว/กก. โดยเกษตรกรเจ้าของผลผลิตกุ้งต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(กุ้งทะเล) กับกรมประมงและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ํา ดําเนินการสมัครเป็นสมาชิก    
ชมรม/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล) หรือคัดเลือกผู้แทนเพื่อทําหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้ง
ขาวแวนนาไมภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเตรือข่ายแบบกลุ่ม
(Shrimp Cluster)  ปี 2555 และดําเนินการขายสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมให้แก่ผู้ประกอบการห้องเย็นที่เข้าร่วม
โครงการฯ และจับคู่กันไว้แล้ว (Matching) ในราคาเป้าหมายนําตลาด โดยจํากัดวงเงินไม่เกินรายละ            
2 ล้านบาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. การดําเนินงานครั้งที่ 1 
 

  1.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
        ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ คชก. มีมติเมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2555 ผ่อนผันให้สามารถส่งมอบกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างเกตรกรและผู้ประกอบการห้องเย็นเป็น
ระยะเวลา 10 วัน จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เฉพาะเกษตรกรที่ได้ตกลงทําหนังสือข้อตกลงการจัดหาและ
รับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมฯ ไว้กับผู้ประกอบการห้องเย็น ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น เนื่องจากการ
ส่งมอบไม่สามารถทําได้ทันตามกําหนดระยะเวลา 1 เดือน 
  1.2 จํานวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งสิ้น 1,143 ราย จาก 18 จังหวัด ได้แก่ 
กระบ่ี จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง 
ระยอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร พัทลุง และสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากโครงการฯ เริ่มต้นล่าช้าและความ
ต้องการซื้อกุ้งขนาดใหญ่กว่า 60 ตัว/กก.  มีจํานวนน้อย ซึ่งเป็นขนาดกุ้งที่เกษตรกรต้องการขาย ทําให้
เกษตรกรจํานวนหนึ่งต้องขายกุ้งนอกโครงการฯ 
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  1.3 จํานวนหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมระบบตลาดเครือข่ายแบบ
กลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการห้องเย็น มีจํานวนทั้งสิ้น 125 ฉบับ 
โดยเกษตรกรที่ตกลงทําหนังสือข้อตกลงฯ มีจํานวน 874 ราย  
  1.4 จํานวนเกษตรกรที่ซื้อขายในโครงการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 774 ราย 
  1.5 ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวที่ซื้อขายในโครงการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 7,692.523 ตัน 
  1.6  เงินส่วนต่างที่เบิกจ่ายให้แก่เกษตรกร เป็นจํานวนทั้งสิ้น 151,155,210.16 บาท ทั้งนี้ 
เกษตรกรที่ซื้อขายในครั้งที่ 1 ได้รับเงินส่วนต่างครบทุกรายแล้ว 
 2. การดําเนินงานครั้งที่ 2 
 
  2.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
       ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้  คชก. มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2555 ให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบกุ้งขาวแวนนาไม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 สําหรับเกษตรกรที่ทําข้อตกลง
ซื้อขายแล้วและยังไม่ได้มีการส่งมอบกุ้ง โดยยังคงมีความประสงค์จะส่งมอบกุ้งอยู่ เนื่องจากในช่วง 2 สัปดาห์
สุดท้ายก่อนหมดระยะเวลาดําเนินงานครั้งที่ 2 ราคาผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขยับราคาสูงขึ้น ทําให้เกษตรกร
บางรายไม่ประสงค์ซื้อขาย 
  2.2 จํานวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งสิ้น 1,060 ราย จาก 19 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 
ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และราชบุรี แต่เนื่องจากราคากุ้งขาวขยับราคาสูงขึ้น
ส่งผลให้เกษตรกรขายนอกโครงการฯจํานวนมาก 
  2.3 จํานวนหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมระบบตลาดเครือข่ายแบบ
กลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการห้องเย็น มีจํานวนทั้งสิ้น 81 ฉบับ 
โดยเกษตรกรที่ตกลงทําหนังสือข้อตกลงฯ มีจํานวน 945 ราย 
  2.4 จํานวนเกษตรกรที่ซื้อขายในโครงการฯ ครั้งที่ 2 มีจํานวน 379 ราย 
  2.5 ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวที่ซื้อขายในโครงการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 3,647.021 ตัน 
  2.6 เงินส่วนต่างที่เบิกจ่ายให้แก่เกษตรกร เป็นจํานวนทั้งสิ้น 71,885,274.42 บาท ทั้งนี้ 
เกษตรกรที่ซื้อขายในครั้งที่ 2 ได้รับเงินส่วนต่างครบทุกรายแล้ว 
 

 3. การดําเนินงานครั้งที่ 3 
  3.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555 
  3.2 จํานวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมและซื้อขายโครงการฯ มีทั้งสิ้น 24 ราย จาก 3 จังหวัด 
ได้แก่ กระบี่ ตรัง และสมุทรสาคร 
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  3.3 จํานวนหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม 
(Shrimp Cluster) ปี 2555 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการห้องเย็น มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ       
โดยเกษตรกรที่ตกลงทําหนังสือข้อตกลงฯ มีจํานวน 24 ราย 
  3.4 จํานวนเกษตรกรที่ซื้อขายโครงการฯ ครั้งที่ 3 มีจํานวน 23 ราย 
  3.5 ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวที่ซื้อขายในโครงการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 261.58 ตัน 
  3.6 เงินส่วนต่างที่เบิกจ่ายให้แก่เกษตรกร เป็นจํานวนทั้งสิ้น 3,142,682.70 บาท ทั้งนี้ 
เกษตรกรที่ซื้อขายในครั้งที่ 3 ได้รับเงินส่วนต่างครบทุกรายแล้ว 
 

  4. สรุปผลการดําเนินงาน 
    การดําเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 19 จังหวัดในพื้นที่
ที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จํานวน 2,227 ราย โดยมีเกษตรกรซื้อขาย
ผลผลิตกุ้งในโครงการฯ จํานวน 1,176 ราย มีห้องเย็นเข้ารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 23 โรง ปริมาณกุ้งที่ซื้อขายใน
โครงการฯ 11,601.124 ตัน ปริมาณเงินชดเชยที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 226,183,167.28 บาท ทั้งนี้ จากผลการ
ดําเนินงาน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับโครงการฯ เป็นอย่างมาก อีกทั้งได้เสนอให้มีการสานต่อ
โครงการดังกล่าวนี้ในรูปแบบของ Contract farming เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมกุ้ง ต่อไป 
 

       5. ผลการเบิกจ่ายเงิน 
 1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพกุ้ง 
    ดําเนินการโดยสถาบันฯ/ศูนย์ในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
  - คชก. จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 12.00 ล้านบาท 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับการตรวจสอบคุณภาพกุ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,238,911.04 บาท 
  - คงเหลือ จํานวน 10,761,088.96 บาท 
 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ 
    ตามท่ีจ่ายจริงตามระเบียบราชการ ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดําเนินการ (ค่าชดเชยส่วนต่างรวม
กับค่าตรวจสอบคุณภาพกุ้ง) 
  - คชก. จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 16.38 ล้านบาท 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการบริหารโครงการฯ มีดังนี้ 
    ส่วนภูมิภาค เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510,127.87 บาท 
    ส่วนกลาง ประมาณการเป็นเงินทั้งสิ้น 91,105.00 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,601,232.87 บาท 
  - คงเหลือ จํานวน 14,778,767.13 บาท 
    ทั้งนี้ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง มีบางรายอยู่ในระหว่างการดําเนินการเบิกจ่ายจาก   
กองคลัง กรมประมง 




